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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§101

3

§

101

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om bättre studiero i våra skolor

STK-2019-897
Sammanfattning

Motion har inkommit från Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre
studiero i våra skolor. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att uppdra åt grundskolenämnden att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring
hur skolpersonal ska främja studiero.
2. Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att med stöd i skollagen
utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.
3. Att uppdra åt grundskolenämnden att uppdra åt grundskoleförvaltningen att årligen
redogöra grundskolornas ordningsregler för grundskolenämnden.
4. Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen att årligen redogöra gymnasieskolornas ordningsregler
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
5. Att grundskolenämnden i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
årligen arrangerar en konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas
befogenheter i Malmö stad samt betonar vikten av studiero inom
utbildningsväsendet.
6. Att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger möjlighet
till vidareutbildning för den skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
Den sammantagna bedömningen är att grundskolorna och gymnasieskolorna ska fortsätta sitt
pågående arbete med att främja studiero för alla elever. Bedömningen görs mot bakgrund av
det stöd som finns i skollag, förordningar och kollektivavtal samt de rutiner som redan finns i
grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i motionen samt besluta att anse yrkande sex vara
besvarat.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i Jörgen Grubbs (SD)
och Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor samt
beslutar anse yrkande sex vara besvarat.
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Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 39.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 40.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200217 §106
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 117
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 152 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero
i våra skolor
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Bilaga 39

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-897
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där vi lägger fram flera förslag på hur studiero kan
främjas i skolorna. Det är allmänt känt att många lärare behöver mer stöd för att veta hur de ska agera
för att skapa studiero, speciellt när det finns elever som visar ett extremt stökigt beteende.
I sitt yttrande menar grundskolenämnden att de är av uppfattningen att det finns brister i trygghet och
studiero i skolorna. Grundskolenämnden utesluter inte att det kan komma att behövas fler åtgärder
och metoder för att stärka studieron och tryggheten i skolan. Trots detta menar grundskolenämnden
att det finns inget särskilt behov att ta fram riktlinjer för att främja studiero, eller att låta skolorna årligen
redogöra för sina ordningsregler.
Det är rent av komiskt att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i sitt yttrande skriver att även
trafikbuller försämrar studieron. Att göra studiero i skolan till ännu en fråga där styret kan ge utlopp för
sin bilfientlighet är respektlöst mot frågan om studiero och elevernas studiemiljö.
Stadskontoret menar att Skollagen säkerställer att alla Malmös barn och ungdomar i skolålder
omfattas av rätten till en god skolmiljö. Därför gör stadskontoret bedömningen att det inte finns något
behov av att utarbeta särskilda riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero då detta regleras
via Skollagen. Problemet är att Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har i flera fall tolkat
Skollagen på ett annat sätt än vad huvudmän, rektorer och lärare har gjort. Därav behovet av
förslagen i denna motion.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 40
KS 05-03-2020
Ärende 33: Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om bättre studiero i våra skolor
Moderaterna och Centerpartiet vill genom detta särskilda yttrande belysa vår kritik
kring hur den styrande minoriteten ser på studiero och den omfattande
ordningsproblematiken i våra skolor.
Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö.
Diskrimineringslagen och skollagen anger att skolan ska arbeta mot diskriminering
och kränkande behandling. Det är viktigt för elevernas trygghet och trivsel att det
finns ett förebyggande arbete för detta samt att det finns tydliga rutiner för vad som
gäller i skolan. Därutöver krävs det att vi kan garantera studiero för alla elever, vilket
skolinspektionen definierar som att elever genom undervisningen fokuserar på
lärandet och att störande inslag minimeras.
Den svenska skolan har omfattande problem med ordningsstörningar och Sverige
sticker ut jämfört med många andra länder inom OECD. Enligt en nyligen genomförd
undersökning uppger 38 procent av de tillfrågade eleverna att det var stökigt i
klassrummet och att det påverkar deras möjligheter till lärande. Malmö är inte ett
undantag och staden har under decennier haft problem med allvarliga
ordningsstörningar, där antalet fall av kränkande behandling ökar, samtidigt som
fallen blir grövre och sjunker allt längre ner i åldrarna. Samtidigt som det finns
signaler om att arbetsmiljön för våra lärare brister där stress, hot och våld tillhör
vardagen. Situationen är ohållbar och det krävs en politisk beslutsamhet för att vända
utvecklingen som påverkar våra elevers möjlighet att tillskansa sig kunskaper,
samtidigt som det försämrar arbetsmiljön för våra lärare. För bristen på ordning
drabbar alla, men främst de som redan kommer från utsatta miljöer, till exempel de
som också har svårt att få studiero hemma. För dessa barn är det särskilt viktigt att
skolan klarar av att förmedla de kunskaper som rustar dem för vuxen- och arbetslivet.
Vid sidan av detta behöver grundskoleförvaltningen stärka tillämpandet av disciplinära
åtgärder enligt skollagen. Vilket inkluderar tillsägelser, skriftliga varningar,
kvarsittning, avstängningar samt att tillämpa principen att den elev som grovt kränker
en annan elev eller utför annan typ av otillåten handling alltid ska tvingas byta skola.
För skolan ska alltid stå bakom den som blir utsatt för brottsliga handlingar och det är
förvånande att detta inte sker idag. Det är inte realistiskt att tro att vi kan garantera
studiero genom förebyggande arbete när vi har skolor där ordningsstörningarna är så
pass omfattande. Vi behöver börja i rätt ände och först ge vuxenvärlden rätt verktyg
för att kunna återfå kontrollen i skolan.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)

