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Malmö stad
Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-29 kl 08:30-12:30

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Aulan

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-10-06

Protokollet omfattar

§155

Underskrifter

Sekreterare
Pia Lonnakko
Ordförande

Justerande

Sara Wettergren (L)

John Eklöf (M)

Beslutande ledamöter
Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare
Kamyar Alinejad (S)
Ines Pentmo (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)
Övriga närvarande
Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Pia Lonnakko (Sekreterare)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Ola Tedin (L) (Politisk sekreterare)
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas Riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Jesper Svedgard (Controller)
Johanna Callegari (Utrdeningssekreterare)
Åsa Annerdal (Enhetschef)
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Remiss - Biblioteksplan 2022-2027

GRF-202123245
Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner i Sverige upprätta en
biblioteksplan för sin verksamhet. Skolbiblioteken på grund-, grundsär-, special-, same,
gymnasie- och gymnasiesärskolan ingår i det allmänna biblioteksväsendet och skall därför
också ingå som en del i biblioteksplanen.
Nuvarande Biblioteksplan upphör att gälla 2021-12-31 och kulturförvaltningen har under
2020–2021 haft uppdraget och huvudansvaret för framtagandet av en ny biblioteksplan för
det allmänna biblioteksväsendet i Malmö stad.
Kulturnämnden i Malmö stad beslutade den 1 september 2021 om att skicka
”Biblioteksplan 2022–2027” på remiss till berörda nämnder. Malmö stads samtliga
nämnder och Regions Skånes kulturnämnd ges möjlighet att lämna synpunkter på
remissversion ”Biblioteksplan 2022–2027”.
Grundskoleförvaltningen är positiv till planen och föreslår att grundskolenämnden ska
godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
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 att grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande
Ordföranden yrkar att grundskolenämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till
beslut
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours
(SD) förslag att avslå Grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
dels ordförandens förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
bifaller liggande förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss - Biblioteksplan 2022-2027

Förslag till yttrande Remiss - Biblioteksplan 2022-2027

Remissversion Biblioteksplan 2022-2027

§122 GRNAU Remiss - Biblioteksplan 2022-2027
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-23245

Remiss – Biblioteksplan 2022 – 2027
Sverigedemokraterna anser att vissa delar av förslaget till Biblioteksplan 2022 – 2027 främjar inte
bibliotekens verksamhet medan andra delar inte är relevant för bibliotekens verksamhet.

Under rubriken ”Normkritik och interkulturellt förhållningssätt” i förslaget till Biblioteksplan 2022 –
2027 kan man läsa att ”med ett interkulturellt förhållningssätt synliggörs det att det finns ojämlika
villkor och maktförhållande mellan människor utifrån perspektivet mångfald”.

Sådana påståenden är först och främst hämtade ur vänsterns narrativ där frågan om över- och
underordning hela tiden lyfts fram vare sig det speglar verkligheten eller inte. Syftet är att skapa
konflikter mellan män och kvinnor, kapitalister och arbetare, eller invandrare och etniska svenskar.
För det andra är påståendet inte vedertaget och det görs inga försök att bevisa att påståendet
överhuvudtaget stämmer. För det tredje har det ingenting med bibliotekens verksamhet att göra.

Agenda 2030 har sitt eget avsnitt i Biblioteksplan 2022 – 2027. Det finns ingen förklaring till detta och
som vanligt bidrar inte inläggen om Agenda 2030 med något. Detta avsnitt borde strykas helt och
hållet eftersom det saknar syfte.

Det finns även formuleringar i Biblioteksplan 2022 – 2027 som inte betyder någonting. En av de
”missioner” som Biblioteken i Malmö (BiM) har är ”att växa tillsammans med Malmöborna”. Vad
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betyder det? Det kan egentligen betyda vad som helst. Även om ett uppdrag måste vara öppet för
tolkning så måste det finnas något konkret innehåll att förhålla sig till.

Ett av målen i Biblioteksplan 2022 – 2027 är att biblioteken ska arbeta för att kompetens och
erfarenhet i verksamheterna bättre speglar Malmös demografiska struktur. Sverigedemokraterna
menar att detta är ett steg mot inkvotering vid anställning av personal. Det är viktigt att biblioteken
inte börjar ägna sig åt inkvotering. Individen bör vid anställning bedömas utifrån sin kompetens och
erfarenhet och inte utifrån kön, ålder, sexuell läggning, kultur, etnicitet m.m.

Under mål 3:2 kan man läsa att ”de partnerskap och samarbeten som biblioteken engagerar sig i ska
prioriteras utifrån ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt”. Sverigedemokraterna menar
att det är bibliotekens förutsättningar och behov som ska avgöra vilka partnerskap och samarbeten
biblioteken engagerar sig i.

Det är även märkligt att det inte står ett ord om personalens trygghet och trygghetssituationen i
biblioteken med tanke på att biblioteken har blivit otryggare, både som en arbetsplats och
mötesplats, de senaste åren.

Till sist vill Sverigedemokraterna påpeka att bibliotekens uppgift i allmänhetens ögon är att
tillgängliggöra böcker och vara en tyst plats där människor ska kunna läsa dessa böcker. Fokus borde
ligga på denna uppgift och att biblioteken ska fortsätta vara trygga och lugna oaser för de som är
intresserade av böcker.

Sverigedemokraterna yrkar att grundskolenämnden avslår förslaget till yttrande. Då vårt yrkande inte
fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)
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______________________

______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2021-09-29
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