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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Linnea Jacobsson (S)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Ines Pentmo (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Gustaf Kock (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Johan Åstrand (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Daniel Pamp (Utredningssekreterare)
Karin Andersson (Utvecklingssekreterare)
Ingela Nilsson (Utredningssekreterare)
Beata Engels Andersson (Sektionschef, utvecklingsavdelningen sektion 5)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§128
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Remiss angående motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om
OB-fritidshem i Malmö, STK-2020-458

GRF-2020-10223
Sammanfattning

I den inkomna motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att utreda och utöka
tillgängligheten till OB-omsorg i Malmö stad. I april 2020 efterfrågade grundskolenämndens
arbetsutskott en utredning om utökning av OB-omsorgen. Baserat på denna utredning
beslutade grundskolenämnden den 16 juni 2020 att utöka OB-omsorgen på Johannesskolan
med intag från andra skolor än enbart Johannesskolan. Detta skulle ske under en
försöksperiod på ett år. Utifrån detta beslut föreslår grundskoleförvaltningen att
grundskolenämnden ska föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen vara besvarad.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, dels
ordförandens förslag att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar enligt
ordförandens yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-10223

Remiss angående motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö, STK2020-458
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

-

Att uppdra åt grundskolenämnden att utreda införandet av OB-fritidshem som är tillgänglig
för alla elever i Malmös grundskolor.

-

Att uppdra åt grundskolenämnden att tillgängliggöra OB-fritidshem för alla elever i Malmös
grundskolor.

-

Att uppdra åt grundskolenämnden att beakta införandet av OB-fritidshem som är tillgänglig
för alla elever i Malmös grundskolor, i sin budgetskrivelse till kommunstyrelsen.

Sedan Sverigedemokraterna lämnade in motionen i mars har motionens förslag blivit genomförda. En
utredning, enligt motionens förslag, efterfrågades av grundskolenämndens arbetsutskott i april och
beslut om OB-omsorg som är tillgänglig för grundskoleelever från andra skolor än Johannesskolan
togs vid grundskolenämndens sammanträde 16 juni.

Tyvärr innefattar inte OB-omsorgen vid Johannesskolan nätter och helger, vilket gör den inkomplett.
När grundskolenämnden beslutade den 16 juni att Johannesskolan skulle ta emot elever från hela
Malmö beslutades det även att vårdnadshavarna själv skulle ordna transport. Sverigedemokraterna
lämnade då in en reservation då vi anser att en tillgänglig OB-omsorg innebär att avståndet mellan
Johannesskolan och andra platser i Malmö inte ska utgöra en tröskel för de vårdnadshavare som bor
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långt ifrån Johannesskolan. Enligt grundskoleförvaltningen skulle det kosta kommunen 562 188 kr för
att ta på sig transportkostnaderna.

Sverigedemokraterna kommer även framöver arbeta för en mer utökad och tillgänglig OB-omsorg i
grundskolan. Detta är viktigt med en arbetsmarknad som är under ständig förändring. Fler malmöbor
måste kunna ha större möjligheter att acceptera jobberbjudanden.

Då att-satserna i motionen är genomförda yrkar Sverigedemokraterna bifall till
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________

________________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-09-23
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