Nämndinitiativ angående beskydd av riskgrupper bland skolpersonal
Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Just nu pågår en pandemi och inom
några veckor kommer covid-19 nå sin topp i Malmö.
Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 3 § ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren får god kännedom om
de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan
vara förbundna med arbetet. Grundskolenämnden kan inte leva upp till denna del av
Arbetsmiljölagen då lärare inte är en prioriterad grupp när det gäller provtagning för covid-19.
Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida så prioriterar sjukvården följande grupper för provtagning:
-

Personer som är i behov av vård på sjukhus.

-

Personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19.

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster med över 50 personer omfattar inte skolorna och
förskolorna. Det görs mycket i Malmös skolor för att minska smittspridningen men just nu befinner
sig lärare i en utsatt miljö där deras hälsa hotas och där det i praktiken är omöjligt för
grundskolenämnden att följa Arbetsmiljölagen.
I slutet av april avled en lärare på grund av covid-19, vid Kågeskolan i Skellefteå. Ett tiotal av
personalen vid Kågeskolan hade fått covid-19. Läraren som avled var 60 år gammal och fick testas
tre gånger innan covid-19 kunde bekräftas.1
Enligt Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på Stadskontoret, kommer Malmö befinna sig i det läge
där Stockholm är, i slutet av maj – början på juni. Det är oförsvarligt att riskera skolpersonalens
hälsa och dag in och dag ut placera de i ett utsatt läge som kan kosta dem deras liv.2
Sverigedemokraterna anser att de som tillhör riskgrupperna bör skyddas. Att tillhöra en riskgrupp
och arbeta i en av Malmö stads skolor är livsfarligt idag. Det går inte att hålla någon på ett
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armlängds avstånd i ett klassrum eller i de små personalrum som finns i skolorna. Man kan inte utgå
ifrån att barn alltid förstår hur lätt smittan sprider sig. Att låta skolpersonal som tillhör
riskgrupperna arbeta i skolan är att sätta människors liv i fara, och är inte förenligt med
Arbetsmiljölagen. Ingen har blivit lärare, vaktmästare eller skolsköterska med tanken att man en
dag kunde mista sitt liv för att man gjorde sitt jobb.
Med bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:
-

Att grundskolenämnden beslutar att grundskoleförvaltningen beviljar alla medarbetare som
tillhör riskgrupperna ledighet med bibehållen lön, fram tills deras arbetsplatser är fria från
covid-19.
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