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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdestid

2017-11-24 kl. 09:00 Sluttid: 10:57

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Utses att justera

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Gunn Hanell (M), Andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S)
Björn Johansson (S)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Ola Johansson (SD)
Paul Andersson (S) ersätter Bassem Nasr (MP), Vice ordförande
Izabela Striner (S) ersätter Christian Kutzner (S)
Alex Djordjevic (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Alexandra Thomasson (V) ersätter John Ola Nilsson (V)
Gabriela Herendic (M) ersätter Dajana Kalman (M)
Sasha Steneram (M) ersätter Patrick Reslow (-)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Rickard Åhman Persson (SD)
Carl Hammarström (M)
Staffan Appelros (SD)
Lars Rehnberg, Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör
Nina Dakwar, Nämndsekreterare
Ann-Sofie Nordh, Chef myndighetsavdelningen
Pia Oredsson Birgersson, Kommunikationschef
Jonas Andersson, Kommunikatör
Edward Jensinger, Områdeschef gymnasieområde
Jonas Svensson, Områdeschef vuxenutbildning
Gunilla Heimsten, Lärarförbundet
Gazmend Izufi, Kommunal
Johan Grinneby Bohman, Lärarnas Riksförbund
Jonas Jonsson , Strateg
Joel Laguna Ascacivar

Justering

2017-11-30

Protokollet omfattar

§73

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

2

§

73

Förslag till yttrande över motion från Liberalerna avseende mobilförbud i
klassrummet

GYVF-2017-5624
Sammanfattning

Med utgångspunkten att Malmös elever ska ha en skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero yrkar Liberalerna i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen
att uppmana alla skolor att i ordningsreglerna införa nolltolerans mot störande moment i
klassrummet, bland annat privat användning av mobiltelefoner.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
att avslå motionens yrkande.
Beslutsgång
Gunn Hanéll (M) och Joel Laguna Ascacivar (L), samt Ola Johansson (SD), yrkar bifall till
motionens yrkande och därmed avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger:
1. Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
2. Bifall till yrkande att bifalla motionens yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förslag 1 att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs med handuppräckning.
Följande ledamöter röstar bifall för förslag 1: Juan Espitia (S), Ann-Sofie Garsén (S), Paul
Andersson (S), Izabela Striner (S), Alex Djordjevic (S), Björn Johansson (S) och Alexandra
Thomasson (V). Följande ledamöter röstar bifall för förslag 2: Gunn Hanéll (M), Gabriela
Herendic (M), Sasha Steneram (M), Joel Laguna (L), Britt-Marie Nilsson (SD) och Ola
Johansson (SD).
Ordföranden finner att nämnden med röstsiffrorna 7-6 beslutat att bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Reservationer
Gunn Hanéll (M) och Joel Laguna (L) anmäler gemensam reservation.
Ola Johansson (SD) anmäler reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





Motion av Anneli Bojesson (L) om mobilförbud i klassrummet
G-Tjänsteskrivelse GVN 171124 Förslag till yttrande avseende motion från Liberalerna
avseende mobilförbud i klassrummet
Förslag till yttrande GVN 171124 avseende motion från Liberalerna avseende
mobilförbud i klassrummet
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RESERVATION
Ang. ärende 5; Förslag till yttrande över motion från Liberalerna avseende
mobilförbud i klassrummet GYVF-2017-5624
Med utgångspunkten att Malmös elever ska ha en skolmiljö som präglas av trygghet
och studiero yrkar Liberalerna i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att uppmana alla skolor att i ordningsreglerna införa nolltolerans
mot störande moment i klassrummet, bland annat privat användning av
mobiltelefoner.
Vi har länge präglats med varierande dålig arbetsmiljö i klassrummen i Malmös
skolor. Problemet har länge setts genom fingrarna av den styrande minoriteten.
Vi Liberalerna Malmö och Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
anser att man inte tar problemet på allvar och därmed vill vi Liberalerna Malmö och
Moderaterna yrka bifall till förmån för motionen och eftersom vi inte vann gehör så
reserverar vi oss mot beslutet.

Joel Laguna (L)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av

Carl Hammarström (M)

Gunn Hanéll (M)

Gabriela Herendic (M)
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-11-24
Ärende 5: GYVF-2017-5624

Motion från Anneli Bojesson, Liberalerna, ang mobiltelefonförbud i
klassrummet.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till denna välformulerade motion.
Nämndens socialistiska majoritet ansåg att det idag finns stöd för förbud under
lektionstid men att detta kan utformas och beslutas på respektive skola.
Då Sverigedemokraterna, liksom motionären, anser att det behövs en gemensam
policy för samtliga skolor i avsikt att ge Malmös lärare och skolledare stöd i frågan
kring störande moment i klassrummet ansåg vi att motionen istället skulle bifallas.
Då vårt yrkande på bifall till motionen inte vann gehör reserverar vi oss emot beslutet.

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av: Staffan Appelros (SD)

Britt-Marie Nilsson (SD)

