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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)
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Åsa Annardal (Enhetschef, enheten för budget och upföljning)
Joel Valsten (Enhetschef, skolplaceringsenheten)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-12-23

Protokollet omfattar

§191

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Svedgard
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

...........................................

John Eklöf (M)

…………………………………
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§

191

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
samverkan mellan förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar
och verksamhetsutvecklingsdagar

GRF-2020-24178
Sammanfattning

Motionären föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt förskolenämnden och
grundskolenämnden att samverka omkring daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar i Malmös kommunala förskolor och grundskolor, i syfte att
vårdnadshavare ska kunna ta ut färre semesterdagar.
Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden att avslå motionen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
översänder det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå på motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till yttrande och 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)
yrkande att avslå arbetsutskottets förslag till yttrande och att grundskolenämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Ordförandens yrkande att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar i
enlighet med ordförandens yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201204 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om samverkan mellan förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar
Förslag till yttrande GRNAU 201204 Remiss angående Motion av Nima Gholam
Ali Pour (SD) om samverkan mellan förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen
§153 GRNAU Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
samverkan mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring
daterandet av studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-24178

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar
I svaret till motionen står det att det finns ingen strukturerad planering för utbildningsområden eller
förvaltningen i stort vad gäller gemensamma verksamhetsutvecklingsdagar. Det är just därför
motionen är skriven och inlämnad. Tanken är att genom att ta hänsyn till andra förskolor och skolor i
planeringen av verksamhetsutvecklingsdagar göra livet lättare för familjer.

Enligt svaret till motionen är det möjligt för föräldrar att ta ut föräldrapenning för den som tar ledigt
från arbetet på grund av planeringsdag i skolan. Viktigt att veta i sammanhanget är att
föräldrapenningen är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och att
föräldraledigheten inte är oändlig, utan det är troligt att föräldrarna använt sig av de 480 dagarna.
Det finns flera begränsningar när man ska använda sig av föräldraledighet för att ta ledigt från
arbetet, när skolan ska ha en planeringsdag. Bland annat kan man endast få föräldrapenning fram
tills barnet är 12 år.

Det är uppenbart att styret har inget intresse av att genom samverkan mellan förskolor och
grundskolor göra Malmö till en mer familjevänlig stad där föräldrar och barn får mer tid tillsammans.
Förslaget i motionen avfärdas av styret utan att det finns något underlag på hur mycket en sådan
samverkan kostar och vad vinsterna kan bli.
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Här finns en möjlighet att genom strävan efter samstämmighet mellan studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar göra livet lättare för barnfamiljer och låta dem slippa den stress som
uppstår när man tvingas ta alltför många dagar ledigt från jobbet. Styret vägrar ens försöka, utan
konstaterar i sitt svar till motionen att det är ”rimligt att relativisera den eventuella, okända vinsten
för ett okänt antal vårdnadshavare” som förslaget skulle medföra.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot
detta beslut.

______________________

____________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

______________________

____________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-12-18
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