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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och
främja skolnärvaro , STK-2019-706

ASN-2019-8376
Sammanfattning

Stadskontoret har sänt motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro
och främja skolnärvaro till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. Motionen har
även sänts till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
fritidsnämnden.
Sverigedemokraterna menar att grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden måste följa upp arbetet med skolnärvaro bättre. Motionären
föreslå kommunfullmäktige att besluta:
- Att uppdra åt alla berörda nämnder att upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.
- Att uppdra åt grundskolenämnden att upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som
beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
- Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att upprätta en årlig rapport om
studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
- Att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som
involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten
och andra relevanta aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi.
- Att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en kommunal samordnare för arbetet med
skolnärvaro i Malmö stad som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och
verksamheter omkring skolnärvaro.
Förvaltningens bedömning:
I den nya styrmodellen ska kommunfullmäktige sätta mål inom ett fåtal områden, där
nämnderna behöver arbeta gemensamt vilket förväntas bidra till bättre samverkan. Det är
positivt med ett ökat fokus på nämndernas gemensamma ansvar för att skapa goda
uppväxtvillkor för barn och unga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag i
förhållande till den aktuella frågan är att ge stöd till barn och ungdomar för bättre
förutsättningar att klara skolan när det finns sociala orsaker. Nämnden har inte ett direkt
ansvar för barns skolnärvaro eller måluppfyllelse. Skolans elevhälsa har som ansvar att tidigt
fånga upp de barn som visar tecken på att inte ha det bra, till exempel genom hög frånvaro.
Förvaltningarna behöver stärka sitt samarbete kring barn och unga som behöver stöd, oavsett
problematik. Styrning, prioritering och samordning bör ske inom ramen för befintliga
styrsystem, samverkansorgan och kvalitetsledningssystem, inte genom ett parallellt
styrdokument. Det pågår ett arbete i Samverkan barn och unga Malmö (SBUM) med att
gemensamt identifiera och genomföra åtgärder. En god samverkan kräver tydlig styrning,
tydlig ansvarsfördelning och rutiner men även ett gemensamt förhållningssätt och
samverkande arbetssätt. Det finns behov av en förvaltningsgemensam modell som ger detta
stöd till berörda verksamheter.
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Grundskolenämnden arbetar med att införa en samordningsfunktion för skolnärvaro, i
enlighet med nya bestämmelser i skollagen 2018, med uppdrag att samordna insatser för det
enskilda barnet i samverkan med berörda förvaltningar. Det är viktigt att följa införandet av
denna nya funktion.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 199.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om att
motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara
besvarad.

Yrkanden

Linus Nilsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och att nämnden ska förslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Joel Laguna (L) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag och avslag på Linus Nilsson (SD)
yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Linus
Nilssons (SD) avslagsyrkande och bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag, i enlighet med Joel Lagunas (L) yrkande.
Reservationer

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag







§199 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och
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G-Tjänsteskrivelse - Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-8376
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Motionens inriktning är både att förtroendevalda följer upp frågan om skolnärvaro men också att olika
nämnder börjar samverka omkring denna fråga. I motionen lyfts det upp exempel på hur just
uppföljning av skolnärvaro saknas på nämndnivå.
I förslaget till yttrande nämns flera samarbeten mellan förvaltningarna, vilket är bra. Däremot nämns
det inte att något av dessa samarbeten är inriktade just på att minska skolfrånvaro. Vad som händer
inom dessa samarbeten och vilka effekter åtgärderna har får vi inte veta. Därmed stärker yttrandet
argumentet att det behövs uppföljning på nämndnivå och en kommunal strategi för skolnärvaro som
kan utvärderas, så förtroendevalda kan följa denna fråga och besluta om fler åtgärder vid behov.
I förslaget till yttrande kan man läsa att arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet kan ha ett
indirekt syfte att bidra till ökad närvaro. Samtidigt står det i yttrandet att nämnden ska stärka
skyddsfaktorerna för barnet och motverka riskfaktorerna för en fortsatt negativ utveckling. Dessa
påståenden motsäger varandra eftersom skolnärvaro är en skyddsfaktor för barnet och därmed blir
främjandet av skolnärvaro något som socialtjänsten ständigt måste jobba med.
Därför är det viktigt att det finns nämndgemensamma mål när det gäller skolnärvaro för att kunna
bedöma hur detta arbete fortskrider. Frågan är om arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan idag
besvara på frågor om hur skolnärvaron är bland barn i Malmö? Med nämndgemensamma mål och
ständig uppföljning av skolnärvaron skulle arbetsmarknads- och socialförvaltningen kunna följa upp
denna fråga och arbeta med denna fråga, och fullfölja sitt uppdrag, att följa utvecklingen hos barn och
unga som visar tecken på en ogynnsam utveckling.
I förslaget till yttrande kallas en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar flera olika aktörer,
för en ”parallell process”. Det finns flera olika strategidokument som hanteras av arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, t.ex. ”Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation 2015-2020” eller ”Plan för
integrering av barnets rättigheter 2018-2020”. Det är mycket vanligt med strategidokument i Malmö
stad där man förmedlar en samverkansstrategi omkring en viss fråga. Är alla dessa strategidokument
”parallella processer”? Malmö stad har ett miljöprogram som utvärderas i en miljöredovisning. Ingen
har någonsin kallat miljöprogrammet för en ”parallell process”.
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Utan gemensamma mål och en strategi på hur olika nämnder ska främja skolnärvaro så undrar man
vad det är som grundskoleförvaltningens framtida samordningsfunktion för skolnärvaro ska samordna.
Det behövs arbete på makronivå för att kunna främja skolnärvaro. Det kan inte bara äga rum
samverkan omkring individuella fall.
Faktum är att förtroendevalda i nämnder som arbetar med ungdomar inte diskuterar frågan om
skolnärvaro, eftersom frågan inte finns med på dagordningen överhuvudtaget. Det finns ingen
medvetenhet om hur skolfrånvaron utvecklas i Malmö. Vi vet inte heller om de insatser som görs idag
ger någon effekt.
Det är just därför frågan om skolnärvaro och skolfrånvaro måste bli mer synlig, genom att det finns
gemensamma mål som vi kan följa upp, och att det finns en kommunal strategi för skolnärvaro som
förtroendevalda kan utvärdera.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

