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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-06 kl. 13:00-14:25

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)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Sekreterare (Anna-Lena Alnerud)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§176
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Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och
samlevnadsundervisningen

STK-2020-400
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att tillsammans stärka arbetet med elevhälsan och höja
kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
I denna återrapportering beskrivs centrala elevhälsans ansvar för den del i uppdraget som
handlar om att stärka elevhälsan och Pedagogisk inspirations (PI) ansvar för den del i
uppdraget som handlar om att höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen i grundoch gymnasieskolan. Delar av uppdraget har gjorts gemensamt medan andra har arbetats
fram utifrån respektive nämnds uppdrag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner grundskolenämndens och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag i budget 2019 om att stärka
arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 19.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200414 §236
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Återrapportering av uppdrag i budget 2019 Stärka arbetet med elevhälsan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200221 § 17 med Särskilt yttrande
(SD)
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 29 med Särskilt yttrande (SD), (V) och
(M+C)
Återrapportering från grundskolenämnden
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Bilaga 19

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 19. Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och samlevnadsundervisningen
Kommunstyrelsen har att ta ställning till återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet
med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen. Moderaterna och
Centerpartier delar de slutsatser som rapporten lyfter fram.
Men vi anser att vissa delar behöver belysas ytterligare. Malmö stad har en omfattande en
hedersproblematik och grundskolenämnden har sedan tidigare tagit del av den studie från Örebro
universitet som har kartlagt vilka som lever under förtryck om heder. Ett resultat av den kvantitativa
delstudien visar att 20% av Malmös niondeklassare lever med oskuldsnormen, samt att 9% lever med
en våldsnorm. Vidare påvisar studien att 30% av pojkarna som lever med en oskuldsnorm har en
negativ syn på att Sverige har en lagstiftning som ger män och kvinnor lika rättigheter.
Moderaterna och Centerpartiet anser att den information som framkommer i forskningsrapporten är
extremt bekymmersam och visar tydligt att Malmös skolor har misslyckats med sitt demokratiuppdrag.
Men även att arbetet med att höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen har mycket kvar att
önska.
Med denna bakgrund så är det givetvis en självklarhet att Malmös skolor är i ett stort behov av
fördjupade och grundläggande kunskaper för att ha beredskap och kompetens för att kunna
uppmärksamma hedersproblematiken inom sex- och samlevnadsundervisningen, främjande som
förebyggande.
Vid sidan av detta så anser vi att det krävs ett förtydligande om att arbetet även inkluderar anställda och
vuxna inom skolan. För att kunna erbjuda en sex- och samlevnadsundervisning som håller hög nivå så
krävs det också att förvaltningen kan garantera att de som undervisar delar de värden som det svenska
samhället vilar på.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 20

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 19. Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisning

Vi ser det som mycket viktigt att stärka elevhälsans arbete med hälsofrämjande och
förebyggande insatser i skolorna. Vi tycker också det ska bli spännande att följa arbetet med
grundskoleförvaltningens projekt ”Systematiskt tillsammans för lärande” då vi menar att det
är oerhört viktigt att elevhälsans personal arbetar tillsammans med pedagogerna för
elevernas måluppfyllelse och hälsa.
Då det gäller skolornas sex- och samlevnadsundervisning vet vi att kvaliteten på
undervisningen är mycket ojämn och inte likvärdig på Malmös samtliga grundskolor. Vi
menar att det är viktigt med tydliga mål för undervisningen, mål som följs upp och
utvärderas årligen. På sikt tror vi det vore det bra med en egen ämnesplan för ämnet.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver fördjupas och förstärkas i skolorna.
Det visar inte minst storstadskartläggningen från 2018. Vi menar att skolornas personal
behöver fördjupad kunskap inom området för att bättre kunna stödja elever som lever med
dessa normer. Vi håller med om att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckt hänger
samman med värdegrundsarbetet vad gäller demokrati, jämställdhet och normer i övrigt.
Därför ser vi fram emot att ta del av den processplan med syfte att stötta skolorna i att
systematisera arbetet med ämnesområdet sexualitet och relationer som tagits fram av en
arbetsgrupp.
Vi vill också betona att arbetet med att höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen måste vara ett elevnära arbete dvs att eleverna ges möjlighet att
vara med och påverka innehållet i undervisningen.
Malmö 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2020-400
Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på
sex- och samlevnadsundervisningen
Sverigedemokraterna har i flera år verkat för att elevhälsan i Malmö ska stärkas. Elevhälsan i Malmö
har ständigt varit underfinansierad. I den senast behandlade patientsäkerhetsberättelsen som
behandlades i grundskolenämnden kunde man läsa följande:
”Arbetsbelastningen har ökat för både medicinska elevhälsan och psykologerna. En ökad
arbetsbelastning medför negativ påverkan på patientsäkerheten. Enligt patientlagen skall
dokumentering i patientjournal genomföras snarast i anslutning till besöket för att förhindra risker eller
fel i dokumentationen. Detta kan inte alltid ske.”
I samma patientsäkerhetsberättelse kan man även läsa följande:
”Av de skolsköterskor som inte väljer att stanna inom organisationen är en anledning att skolledning
byts ut, mindre välfungerande elevhälsoteam, för stor arbetsbelastning och missnöje med lön.”
Det är uppenbart och det har länge varit uppenbart att elevhälsan i Malmö har varit underfinansierad.
Därför är det märkligt att Malmö stad lagt resurser på att HBTQ-certifiera elevhälsan när det saknas
resurser inom elevhälsans grundläggande verksamhet.
Styret bör sluta experimentera med elevhälsan och istället resursmässigt skapa förutsättningar för att
professionen kan genomföra sitt uppdrag.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

