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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-18 kl. 08:30-12:30

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)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Fahrudin Zejnic (Utbildningschef)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-12-23
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Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en
familjevecka påbörjas Ds 2020:24,

GRF-2020-33639
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett Grundskolenämnden tillfälle att yttra sig angående remiss från
Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24). I promemorian
lämnas förslag till införande av en familjevecka, som ska ge förvärvsarbetande föräldrar rätt
att vara lediga för att vårda ett barn mellan fyra och 16 år när det är lov, terminsuppehåll,
studiedag för personalen eller motsvarande i den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som
barnet normalt deltar i. Föräldrar föreslås också kunna vara lediga för att delta i barns
utvecklingssamtal. Som en följd av konjunkturnedgången som orsakats av coronapandemin
lämnas tre förslag för hur införandet av reformen kan ske med tre olika förmånstider.
Grundskoleförvaltningen ser att familjeveckan är en investering i barn och ger arbetande
föräldrar bättre förutsättningar för att kombinera arbete och familjeliv. Samtidigt vill
förvaltningen belysa att ett eventuellt införande kommer att påverka grundskolornas
bemanning och ekonomi.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner yttrandet avseende remiss från Socialdepartementet
– Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 enligt förvaltningens förslag.
2. Grundskolenämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Grundskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), avslag till arbetsutskottets
förslag till yttrande.
Sanna Axelsson (S) yrkar, med instämmande av Lisa Stolpe (V) och Malte Roos (MP), bifall
till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag om att
avslå arbetsutskottets förslag till yttrande och dels Sanna Axelssons (S) förslag om att bifalla
arbetsutskottets förslag till yttrande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar i
enlighet med Sanna Axelssons (S) yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag till yttrande.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201204 Remiss från Socialdepartementet - Införandet
av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Förslag till yttrande Remiss från Socialdepartementet - Införandet av familjevecka
påbörjas DS 2020:24
§152 GRNAU Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka
påbörjas Ds 2020:24,
Promemoria Införandet av en familjevecka påbörjas

4

Reservation

Grundskolenämnden 2020-12-18
Ärende GRF-2020-33639: Remiss från Socialdepartementet Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Moderaterna och Centerpartiet ställer oss starkt kritiska till införandet av en familjevecka. Det
kan inte anses vara annat än en vansinnig felprioritering att gå fram med förslaget mitt under
rådande pandemi.
Förslaget bygger på idén att fullt arbetsföra personer ska få betalt för att inte arbeta. Moderaterna
och Centerpartiet är en tydlig förespråkare av arbetslinjen och anser att politiken borde fokusera
på hur fler kan arbeta mer. Vi kommer aldrig ställa oss bakom förslag där skattebetalarna tvingas
betala för att fler ska var lediga.

John Eklöf (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Karin Waldenström (M)

Joacim Ahlqvist (C)

