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Rosengård stadsdelsfullmäktige Protokollsutdrag 

§ 81  
Sammanträdestid 2013-05-02, kl. 17.30 – 19-30 ajournering 18.15 – 18.25 

Plats Tegelhuset, Dicksons väg 3, Malmö 

Paragrafer §§ 77-100 
 

Ledamöter Andreas Konstantinides (S) 
Sadiye Altundal (V) (§ 81) ersättare Fredrik Larsson (V) (§§ 82 - 99) 
ersättare Carina Friberg (S) (§ 100) 
Montaser Eneim (M) 
Emin Chukru (S) 
Nada Johansson (S) ersättare Ilkay Dokudum (S) 
Lirije Latifi (S) 
Vedran Sicanica (S) 
Marianne Norman (M) ersättare Ola Holstein (M) 
Kristina Ekelund (M) 
Branimir Knezevic (M) 
Ulla Herbert (FP) (§§ 81, 83 - 95) ersättare Ola Holstein (§§ 96 - 
100) 
Emmanuel Martyris (SD) 
George Bica (MP) 
 

Ersättare Ilkay Dokudum (S)  
Carina Friberg (S) 
Osama Al-Barkawi  (S) 
Amena Al-Abody (S) 
Fredrik Larsson (V)  
Ola Holstein (M) 
Filip Sundell (M) 
 

Fackliga representanter Erika Timar, Kommunal 
Lars Tenggren, Lärarförbundet 
Ibrahim Özbek SACO/LR 
 

Tjänstemän Lars-Åke Ståhl, stadsdelschef 
Jytte Lindborg, barn- och ungdomschef 
Jesper Lindkvist, nämndsekreterare 
 

Ej närvarande Maida Bajrami (S) 
Mustafa Emre Akin (M) 
Robert Sundel (M) 
Ala Eddin Al-Qut (MP) 
Muhammed Khurshid (FP) 
Sava Petrovic (SD) 
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§   77  Upprop samt val av justerare och fastställande av tid och plats för 
justering  
 

Beslut 
Rosengård Stadsdelsfullmäktige beslutar  

att utse Montaser Eneim (M) och Sadiye Altundal (V) att jämte ordförande justera dagens 
protokoll, samt att protokollet justeras senast torsdagen den 16 maj 2013 kl. 12.00 på 
stadsdelshuset, von Troils väg 1, Malmö. 
 
 

  
§   78  Godkännande av dagordningen  
 

Beslut 
Rosengård Stadsdelsfullmäktige beslutar 

att godkänna dagordningen. 
 
 

 
  
§   79  Information och eventuell ajournering för medborgardialog med 
stadsdelspolitiker  
 
 
 
 
 
  
§   80  Stadsdelschefen informerar  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§   81  Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9  
 
ROS-2013-901  
 
Sammanfattning  
Stadsdelschefen har fått i uppdrag att arbeta fram ett underlag angående Rosengårdsskolans 
års-kurs 7-9. Denna utredning kommer att presenteras såväl skriftligt som muntligt under 
Rosengård Stadsdelsfullmäktiges Arbetsutskott 23 april.  

Utgångspunkter för utredningen har varit att belysa förutsättningarna för ökad 
måluppfyllelse för flickor och pojkar på Rosengårdsskolan och en långsiktigt hållbar 
verksamhet. Utredningen belyser konsekvenserna av tre olika alternativ. Enligt utredningen 
förordas att en avveckling av Rosengårdsskolans årkurs 7-9 påbörjas.  

Beslutsgång  
(S), (V) och (MP) yrkar att följande att-sats bifogas ärendet 
att uppmana den kommande grundskolenämnden att genomföra en uppföljning av 
elevernas prestation. 
 
(M) och (FP) yrkar att ärendet hänskjutes till grundskoleberedningen för vidare beredning i 
nya grundskolenämnden. 
 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, förslag från (S), (V) och (MP) 
och förslag från (M) och (FP). 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
Votering begärs och skall genomföras. Stadsdelsfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: den som önskar bifalla förslag från (S), (V) och (MP) röstar JA, den 
som önskar bifalla förslag från (M) och (FP) yrkande på avslag på föreliggandeförslag 
röstar NEJ.  

 
Vid upprop röstar Andreas Konstantinides, Sadiye Altundal, Maida Bajrami, Ilkay 
Dokudum, Lirije Latifi, Vedran Sicanica, George Bica samt Emmanuel Martyris JA medan 
Montaser Eneim, Kristina Ekelund, Branimir Knezevic, Ola Holstein samt Ulla Herbert 
röstar NEJ.  
Stadsdelsfullmäktige röstar således med 8 röster mot 5 enligt föreliggande förslag från 
förvaltningen tillsammans med kompletterande text från (S), (V) och (MP) enligt bifall från 
stadsdelsfullmäktige. 
 
(M) och (FP) lämnar en reservation (bilaga 1). 
 
(V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga 2). 
 
Beslut 
Rosengård Stadsdelsfullmäktige föreslås besluta  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att inleda avvecklingen av Rosengårdsskolans årskurs 7-9,  
 
att uppmana den kommande grundskolenämnden att genomföra en uppföljning av   
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     elevernas prestation, samt  
 
att förvaltningen i det fortsatta arbetet samverkar med den interimistiska  
     grundskoleförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 

• Tjänsteskrivelse AU 130423  
• Utredning  
• Bilaga 1 Utredningsdirektiv  
• Bilaga 2 Sammanställning elevers synpunkter  
• Bilaga 3 sammanställning medarbetarenkät  
• Bilaga 4 Befolkningsprognos  
• Bilaga 5 Fördelning av elever per årskurs  

  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Ordförande 

    

 Andreas Konstantinides (S)    

Sekreterare 

    

 Jesper Lindkvist    

Justerande 

    

 Sadiye Altundal (V) § 81  Fredrik Larsson (V) §§ 82-99 Carina Friberg (S) § 100 
 
 
 
 
Rätt avskrivet intygas, 2013-05-03 
 
 
 
Jesper Lindkvist 
Nämndsekreterare 
Rosengård stadsdelsförvaltning 


