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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-03 kl. 13:00-15:00

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (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) ersätter Rose-Marie Carlsson (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)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Linn Eilertsen (Förskolelärare, förskoleförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§232
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Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda
i Malmös skolor

STK-2019-1217
Sammanfattning

John Eklöf (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen tillsammans med berörda
skolnämnder återkommer med förslag för att det ska råda nolltolerans mot
ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella trakasserier på våra skolor.
Det krävs därmed ett helhetsgrepp för att bekämpa alla former av ordningsstörande
beteenden eller andra otillåtna handlingar.
För att uppnå detta föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med förslag om nya rutiner som tydliggör
vilka regler som gäller i skolan,
2. att uppdra åt grundskolenämnden att omplacera de rektorer som återkommande och
konsekvent missar att nå utsatta kunskapsmål, till annan typ av befattning,
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna genomföra en extern
granskning avseende arbetsmiljön i skolan,
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna ta fram tydliga riktlinjer
för att stoppa förekomsten av sexuella trakasserier i Malmö stads skolor,
5. att uppdra åt grundskolenämnden att tillse att anmälningsplikten vid kränkande behandling,
sexuella trakasserier samt annan brottslighet tillämpas på alla stadens skolor,
6. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med åtgärder för hur
grundskoleförvaltningen ska kunna ta ett övergripande ansvar för att allt våld på den
kommunala skolan anmäls,
7. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med åtgärder gentemot skolor som inte
polisanmäler brott inom 24 timmar efter det inträffat,
8. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna återkomma med
förslag kring hur föräldraansvaret kan stärkas,
9. att uppdra åt grundskolenämnden att ta fram nya rutiner kring hur användandet av
disciplinära åtgärder enligt skollagen kan stärkas på samtliga skolor,
10. att uppdra åt grundskolenämnden att tillämpa principen att den elev som grovt kränker en
annan elev eller utför annan typ av otillåten handling alltid ska tvingas byta skola,
11. att uppdra åt grundskoleförvaltningen verka för en rekrytering av personer med
erfarenhet av fältarbete, vars uppgift är att genomföra trygghetsvandringar på skolor med
ordningsstörningar,
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12. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med förslag kring hur
värdegrundsundervisning för elever kan införas på samtliga skolor,
13. att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna och servicenämnden
göra en översyn avseende otrygga platser i våra skolor.
Motionärens förslag regleras redan direkt av, eller ligger inom ramen för, det ansvar som
kommunen redan har som arbetsgivare och skolhuvudman, alternativt är det rektors ansvar
enligt gällande lagstiftning och styrdokument.
I skollagen och andra författningar finns rektors ansvar förtydligat. Vissa av förslagen i
motionen har rektor enligt lagstiftningen ansvar för. I skollagen 5 kap. regleras ansvaret för
trygghet och studiero, och i 6 kap. regleras ansvaret för åtgärder mot kränkande behandling.
Ansvaret som arbetsgivare regleras bland annat lag i om anställningsskydd, LAS, där det finns
bestämmelser om till exempel arbetsgivarens möjlighet till omplacering och disciplinära
åtgärder. Även i arbetsmiljölagen, AML, finns arbetsgivaransvaret reglerat.
Kopplat till gällande lagstiftning finns ett antal förordningar, men även kommunala
styrdokument som förtydligar vad som gäller i Malmö stad. I vissa fall finns det lagkrav på att
lokala avtal eller regler ska tas fram. Ett exempel är skollagen 5 kap. 5 § Ordningsregler ska
finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på
varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Eklöfs (M) motion om åtgärdspaket för ordning och
reda i Malmös skolor.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C).
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen i de delar som anges i Sverigedemokraternas
reservation i grundskolenämnden den 17 december 2019 § 126.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall på motionen med instämmande av Charlotte Bossen (C)
och Magnus Olssons (SD) yrkande om bifall till motionen i de delar som anges
i Sverigedemokraternas reservation i grundskolenämnden 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 53.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 54.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 200518 §328 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av John Eklöf (M) om Åtgärdspaket för
ordning och reda i Malmö skolor
Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor
Grundskolenämnden beslut 191217 § 183 med Reservation (SD) och Muntlig
reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Servicenämnden beslut 191217 § 126 med Reservation (M+C)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191216 § 144 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga 53

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1217

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor
Sverigedemokraterna bifaller motionens att-satser, bortsett från att-satserna 2 och 12.

Att-sats 2 föreslår att grundskolenämnden ska omplacera de rektorer som återkommande och
konsekvent missar att nå utsatta kunskapsmål, till annan typ av befattning.

Sverigedemokraternas uppfattning är att grundskolenämnden utser en grundskoledirektör som i sin
tur leder förvaltningen där rektorerna ingår. Med tanke på att det idag finns brist på skolledare skulle
det inte främja verksamheten om politikerna i grundskolenämnden började omplacera rektorer
baserad på statistik som redogjorts i nämnden. Att vända resultaten i en skola är ett långsiktigt
arbete och förändringar syns inte alltid på kort sikt. Förslaget skulle även skrämma bort skolledare
från skolor där elevunderlaget är av ett sådant slag att det är svårare att nå upp till kunskapsmålen.
Redan idag är omsättningen av skolledare alltför hög i utanförskapsområden. Om
grundskolenämnden skulle börja omplacera rektorer skull det höja en omsättning som redan är
skrämmande hög. Det skulle inte vara bra för skolorna.

Att-sats 12 föreslår att grundskolenämnden ska återkomma med förslag kring hur
värdegrundsundervisning för elever kan införas på samtliga skolor.

Sverigedemokraterna har svårt att tro att lärarna inte redan arbetar med skolans värdegrund i
skolorna. Att arbeta med värdegrunden är något som bör äga rum i skolorna.
Värdegrundsundervisning är en integrerad del av lärarutbildningen. Vi har svårt att se hur
grundskolenämnden skulle kunna bidra när det är lärarna som står för undervisningen och
läroplanen som står för värdegrunden. Om man önskar ytterligare fördjupning av skolans värdegrund
kan man vända sig till Skolverkets skrifter. Det är svårt att förstå vad motionären egentligen menar.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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I övrigt stödjer Sverigedemokraterna motionen. Vi yrkade att bifalla alla att-satser, bortsett från attsatserna 2 och 12.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ander Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson

2020-06-03

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation

Bilaga 54

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 44. Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i
Malmös skolor
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Att det råder trygghet och en god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att Malmös
barn och ungdomar ska kunna lyckas med sin skolgång. Så ser inte verkligheten ut på skolor runt om i
Malmö, där istället stök, otrygghet och kränkningar är allt för vanligt förekommande inslag.
Det är därför viktigt att Malmö stad tar ett helhetsgrepp och sjösätter ett kraftfullt åtgärdspaket för
ordning och reda. Otryggheten drabbar inte minst de elever med sämre förutsättningar att klara av sin
skolgång. Det är sorgligt att Socialdemokraterna och det tidigare profilerade skolpartiet Liberalerna inte
är beredda att göra allt för att stötta dessa elever.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

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)

