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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-18 kl. 13:00-14:25

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Micael Nord (Avdelningschef)
Erica Arvebratt (Tf HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Belma Rosarv (Sekreterare)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2021-08-25

Protokollet omfattar

§268
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för
trygghet och studiero (Ds 2021:13)

STK-2021-793
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på
promemorian gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13). Den nationella
planen innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och studiero i skolan ska
förbättras genom en tydligare styrning och en ökad systematik, en förstärkning av det
förebyggande arbetet samt en ökad beredskap att agera i svåra situationer.
Förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer är:








All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och
studiero.
Det ska tas fram stöd för skolans personal att agera i svåra situationer.
Tillfälliga placeringar av elever ska vara enklare att genomföra.
Beslut om avstängning av en elev ska underlättas och förutsättningarna förtydligas.
Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när säkerheten för andra
elever eller skolpersonalen bedöms hotad.
Det ska bli enklare att besluta om avstängning av en elev i upp till två veckor i de
frivilliga skolformerna.
De föreslagna åtgärderna ska träda i kraft den 1 juli 2022.

I ärendets beredning har grundskolenämnden getts möjlighet att yttra sig. Nämnden bedömer
att skolorna utifrån det stöd som finns i nuvarande skollag och förordningar samt de rutiner
som finns framtagna inom förvaltningen, har möjlighet att främja trygghet och studiero för
alla elever. Nämnden ser positivt på att dessa möjligheter förstärks i förslagen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och sänder det till
Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att lägga till i förslag till yttrande att det först och främst ska
handla om att skolan tillförs tillräckliga resurser för att lärarna ska få tid till att anpassa
undervisningen efter de olika elevernas behov och det andra tilläggsyrkandet är att avskaffa
”marknadsskolan”.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 9.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210809 §437 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 - Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13)
Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Grundskolenämnden beslut 210616 § 101 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden

5

Bilaga 9

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 13. Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet
och studiero

Vänsterpartiet anser att det finns två skäl som borde läggas till remissen som är avgörande
för trygghet och studiero.
Det handlar först och främst om att skolan tillförs tillräckliga resurser för att lärarna ska få
tid till att anpassa undervisningen efter de olika elevernas behov och kan variera
gruppstorlekarna, det ökar tryggheten och studieron.
Det andra tillägget vi vill göra är att ”marknadsskolan” avskaffas. Den ger incitament för
skolledningar att skönmåla den egna skolan och dölja missförhållanden. Vill vi ha en trygg
skola med studiero måste den styras demokratiskt, inte av privata vinstintressen.
När våra tillägg avslogs så reserverar vi oss mot besluten.
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-793

Remiss från Utbildningsdepartementet – Nationell plan för trygghet och studiero (Ds
2021:13)
Sverigedemokraterna stödjer många av förslagen i promemorian. Förslaget om mer information till
vårdnadshavare om deras rättigheter och skyldigheter har varit på tapeten i Malmö men
kommunalrådet Sara Wettergren (L) misslyckades med att genomföra förslaget.

Även förslaget om en uppföljning av ordningsreglerna har lyfts upp av Sverigedemokraterna. Vi anser
att en sådan uppföljning ska behandlas av grundskolenämnden. Idag är grundskolenämnden i Malmö
helt ovetande om vilka ordningsregler som finns i de olika skolorna och hur de fungerar.

Även strängare reglering av mobiltelefoner är ett viktigt steg i rätt riktning. Mobiltelefoner är ett
störande inslag i många klassrum idag. Reglering av mobiltelefoner kommer resultera i fler effektiva
undervisningstimmar.

Förtydligande i hur skolpersonal tillförsäkrar elever trygghet och studiero samt agerar i svåra
situationer behövs då många lärare känner sig osäkra i dessa situationer.

Förslaget om att på ett enklare sätt genomföra tillfälliga placeringar av en viss elev för att tillgodose
andra elevers trygghet och studiero är inte tillräckligt. Det behövs jourskolor eller jourklasser där
elever som ägnar sig åt mobbning eller kraftigt störande beteende kan placeras för att få hjälp att
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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komma ifrån sitt destruktiva beteende, samt för att övriga elever ska ges möjlighet till en trygg och
lugn tillvaro i skolan. Eleverna som placeras i dessa jourskolor eller jourklasser ska befinna sig i dessa
skolor/klasser så länge det behövs.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 11
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 13: Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13)
Moderaterna och Centerpartiet är positivt inställda till framtagandet av en nationell plan för trygghet
och studiero. Samtidigt är vi besvikna över att planen i stora delar är uddlös och saknar konkreta åtgärder som på allvar kommer att skapa ordning och reda inom svensk skola. Faktum är att skollagen i
dagsläget ger stöd för det stora flertalet av de presenterade förändringarna. Ett sådant exempel är beslagtagandet av mobiltelefoner i klassrummen.
Malmö har likt övriga Sverige omfattande problem med allvarliga ordningsstörningar inom våra verksamheter. Antalet fall av kränkande behandlingar ökar, samtidigt som fallen blir grövre och sjunker allt
längre ner i åldrarna. Situationen är ohållbar och det krävs en politisk beslutsamhet för att vända utvecklingen som påverkar våra elevers möjlighet att tillskansa sig kunskaper, samtidigt som det försämrar
arbetsmiljön för skolans personal. Ordning och reda kräver en nolltolerans mot alla former av ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella trakasserier. Det krävs därmed ett helhetsgrepp för att bekämpa alla former av ordningsstörande beteenden eller andra otillåtna handlingar
för att uppnå trygghet och studiero.
Därför anser vi att Skolverket borde ges i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer avseende villkorade
rektorsanställningar för de rektorer som inte uppnår uppsatta kunskapsmål eller misslyckas med att
kunna garantera ordning och reda. Det är rektorn som har det huvudsakliga ansvaret för trygghetsarbetet på respektive skola.
Vi anser eftersöker även ett behov av en förstärkt anmälningsplikt som säkerställer att våld som sker
inom skolan leder till en polisanmälan, med att skollagen förtydligas med att alla brottsliga handlingar
ska anmälas skyndsamt. Slutligen anser vi att förslaget om att stycket av tillfällig placering är för vagt.
Snarare anser vi att skollagen bör ändras i syfte att möjliggöra en förflyttning att den elev som grovt
kränker en annan elev eller utför annan typ av otillåten handling till en annan skola.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)

