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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
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Protokollet omfattar

§327
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Motion av Hanna Gedin (V) om att införa feministiskt självförsvar i skolan

STK-2017-1275
Sammanfattning

Motion av Hanna Gedin (V) om att införa feministiskt självförsvar i skolan. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att grundskolenämnden ges i uppdrag att införa
utbildning i feministiskt självförsvar i grundskolans obligatoriska undervisning för alla flickor
från årskurs 7, att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att införa
utbildning i feministiskt självförsvar som valbar kurs och att båda dessa nämnder ges i
uppdrag att förstärka elevhälsan, prioritera arbetet med sex- och samlevnadsundervisning
samt att göra kontinuerliga och förebyggande insatser kring den negativa mansnormen
riktade till pojkarna i Malmös skolor.
Ärendet har skickats på remiss till grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Nämnderna anser att området redan är prioriterat mot bakgrund
av rådande lagkrav, pågående arbete samt att motionens förslag i vissa delar går emot det som
anges i lagar som reglerar huvudmannen och skolans verksamhet. Mot bakgrund av
skolnämndernas lagstadgade uppdrag och ansvar, pågående arbete inom området och
möjligheten för skolor och lärare att själva till stor del planera och prioritera innehållet i
elevernas undervisning, samt att Malmö stad som huvudman med jämställdhetsintegrering
och antidiskrimineringsarbete som prioriterade områden, ger goda förutsättningar för alla
barn och elever att utvecklas utifrån sin förmåga oberoende av könsidentitet. Stadskontorets
bedömning är att motionen ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Hanna Gedins (V) motion om att införa feministiskt
självförsvar i skolan besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Hanna Thomé (V) yrkar bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med instämmande av Roko Kursar (L) avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Hanna Thomés (V) yrkande
om bifall till motionen mot Torbjörn Tegnhammars (M) och Roko Kursars (L) yrkande om
avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Hanna Thomé (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 17.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut §528 KS AU 180917
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180806 - Motion om feministiskt självförsvar i skolan
Motion av Hanna Gedin (V) om att införa feministiskt självförsvar i skolan
Grundskolenämnden beslut 180425 §56 med reservation (M) och (L), särskilt
yttrande (SD) och reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 180223 §27 med Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga 17

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: Motion av Hanna Gedin (V) om att införa feministiskt självförsvar
i skolan
Nr: STK-2017-1275
Moderaterna och Liberalerna yrkade avslag på motionen då vi menar att förslaget inte är
genomförbart. I svaret från gymnasieförvaltningen står att läsa att det finns hinder i lagstiftningen för
införandet av könssegregerad undervisning. Lika möjligheter och villkor för alla elever oberoende av
könstillhörighet är av stor betydelse för en jämlik skola, enligt skolverket och Moderaterna och
Liberalerna delar den uppfattningen.
Vidare så svarar inte motionen på flertalet frågor som är relevanta för förslaget. Vilka lektioner i
ordinarie scheman ska flickorna i Malmös skolor missa? Eller ska flickorna ha längre skoldagar än
pojkarna? Ska feministiskt självförsvar vara obligatoriskt men inte betygsgrundande? Motionären
förslår inte heller en utredning som skulle kunna svara på dessa och fler frågor om möjligheterna för
förslagets genomförande.
Då vi inte fick gehör för vårt avslagsyrkande valde vi att avlägga reservation enligt ovan.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Helena Nanne (M)

Ewa Bertz (L)

John Roslund (M)

