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Lena Wetterskog Sjöstedt (chef hållbarhetskansliet)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb (SD) om religiösa skäl är
ett hinder för skolans styrdokument

STK-2017-1103
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb (SD) yrkar i en motion att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att uppdra åt grundskolenämnden att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för
pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa skollagen och läroplanen.
Motionen har varit på remiss hos grundskolenämnden. Grundskoleförvaltningens
systematiska kvalitetsarbete, skolinspektionens reguljära tillsyn samt skolornas
utvecklingsarbeten bidrar alla till att säkerställa att alla elever får den undervisning de har rätt
till och att lärare har rätt förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Nämnden anser därmed
att motionen bör avslås. Stadskontoret bedömer att då det finns system för både nationell
uppföljning och olika lokala utvecklingsstöd kopplat till skolans styrdokument om
värdegrunden bör motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Jörgen Grubbs (SD) motion
om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olsssons (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 53.
Beslutsunderlag





Motion av Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb (SD) om religiösa skäl är ett
hinder för skolans styrdokument
Reservation (SD) grundskolenämnden 2017-11-29 (2/2)
Yttrande från grundskolenämnden (1/2)

Bilaga 52
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb (SD) om religiösa
skäl är ett hinder för skolans styrdokument
Förslaget till yttrande visar tydligt varför Sverigedemokraternas vill förstatliga skolan. I
yttrandet framgår det att de rödgröna partierna vill att Grundskolenämnden ska
abdikera från sitt huvudmannaskap för grundskolorna i Malmö.Sverigedemokraterna
pekar på ett problem som kan finnas i Malmös skolor. Det finns en risk att religiösa
skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal att följa Skollagen och läroplanen. I
Malmö finns det gott om anekdoter om att detta pågår. Istället för att utreda
problemet så väljer de rödgröna partierna att skjuta över ansvaret till
Skolinspektionen. När kommer Skolinspektionen genomföra en sådan utredning?
Ansvaret skjuts över till Pedagogisk Inspiration. När kommer Pedagogisk Inspiration
genomföra en sådan utredning?
Sverigedemokraterna har skrivit denna motion för att vi har genuin oro i denna fråga
och vi vill se en sådan utredning realiseras. Vi förstår mycket väl att flera olika
myndigheter och organisationer har ansvar i denna fråga men det är huvudmannen
som har det yttersta ansvaret att skolan fungerar och följer Skollagen och läroplanen.
Vi har sett utredningar från grundskoleförvaltningen i andra områden där andra
myndigheter har ett ansvar, bland annat studie- och yrkesvägledning samt kvalitén
på maten i skolan. De rödgröna partierna väljer att nedprioritera frågan om vilken
påverkan religiösa skäl kan ha i skolan. Det är inte något nytt. Det rödgröna styret
brukar nedprioritera analys av problem som hänger ihop med invandring och
invandrartäta områden och lösningen har blivit att stänga igen skolor och bussa
elever till en skola utanför de invandrartäta områdena. Sverigedemokraterna anser
inte att detta är en hållbar lösning.
Vi yrkade bifall till motionen, då vårt bifallsyrkande inte vann gehör valde vi att
reservera oss emot beslutet.

____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

