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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
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)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-02-19

Protokollet omfattar

§63
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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro

STK-2019-706
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att motverka skolfrånvaro
och främja skolnärvaro. Motionären föreslår kommunfullmäktige att:


Uppdra alla berörda nämnder att upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.



Uppdra åt grundskolenämnden att upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som
beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.



Uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att upprätta en årlig rapport om
studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.



Uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som
involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten
och andra relevanta aktörer, samt att kontinuerligt utvärdera denna strategi.



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.

Grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämden, arbetsmarknads- och
socialnämnden fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Fritidsnämnden har valt att avstå
möjligheten att yttra sig då de anser att frågan inte faller under nämndens ansvarsområde.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om bifall till motionen och Stefana Hotis (MP) yrkande om avslag på motionen och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 35.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på motionen.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200120 §43
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190927 §97 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 190926 § 130
Remissvar från fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190924 § 320 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 190924 § 134 med Reservation (SD) och Muntlig
reservation (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
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Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-706
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
För att minska skolfrånvaron är det viktigt att alla nämnder som arbetar med ungdomar upprättar
gemensamma mål om skolnärvaron. De satsningar som nämns i svaret till motionen hänger inte
samman och mycket av det sker på tjänstemannanivå utan att politiska beslut tas.
Skolpolitiker måste årligen få en rapport om skolfrånvaron där siffrorna bryts ner och där
förtroendevalda får möjlighet att se vilka skolor som har de högsta och lägsta frånvarosiffrorna.
Det måste finnas en strategi mot skolfrånvaro som ständigt utvärderas, av förtroendevalda. Alla
förvaltningar som arbetar med ungdomar kan på olika sätt främja skolnärvaro. En kommunal
samordnare behövs för att gynna en samverkan för att stärka skolnärvaron.
Utan gemensamma mål och en strategi på hur olika nämnder ska främja skolnärvaro så är frågan vad
det är man ska uppnå och hur man utvärderar sina insatser. Det behövs arbete på makronivå för att
kunna främja skolnärvaro. Det kan inte bara äga rum samverkan omkring individuella fall.
Det är viktigt att politiker får en övergripande bild av skolfrånvaron och får en möjlighet att utvärdera de
insatser som görs idag. Grundskolenämnden har aldrig överhuvudtaget sett en inventering av de
insatser som görs för att främja skolnärvaro.
Det är beklagligt att läsa i svaret till motionen att fritidsnämnden avstår från att besvara motionen då
de anser att den inte faller under nämndens ansvarsområde. Syftet med motionen är att lyfta upp att
alla verksamheter som arbetar med ungdomar måste samverka för att motverka skolfrånvaro. Att
fritidsnämnden inte svarar visar på det faktum att Malmö stad saknar en sammanhängande strategi
mot skolfrånvaro och att denna motion behöver bifallas.
Vi yrkar bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

