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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2019-12-19

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

GYVF-2019-3881

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning
och reda i Malmös skolor , STK-2019-1217
STK-2019-1217

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att avge yttrande om en motion
av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor. Nämnden är enig
med motionären om att det ska råda nolltolerans mot ordningsstörningar, våld, hot,
kränkande behandling och sexuella trakasserier på Malmös gymnasieskolor. Dock anser
nämnden att flera av områdena som omnämns i motionen redan är tydligt reglerade utifrån
gällande styrdokument och lagstiftning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå de yrkanden som berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Yttrande

-

Motionens innehåll
John Eklöf (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta om ett åtgärdspaket
för ordning och reda i Malmös skolor. Intentionen med åtgärdspaketet är att det ska råda
nolltolerans mot ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella
trakasserier på skolorna. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna genomföra en extern
granskning avseende arbetsmiljön i skolan,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna ta fram tydliga riktlinjer för
att stoppa förekomsten av sexuella trakasserier i Malmö stads skolor,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna återkomma med förslag
kring hur föräldraansvaret kan stärkas,
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna och servicenämnden göra
en översyn avseende otrygga platser i våra skolor

2 (4)
Även om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fått motionen i remiss är inget av
motionens yrkanden ställt direkt till nämnden. Nämnden yttrar sig över de fyra yrkanden
som föreslås som uppdrag åt kommunstyrelsen att utföra tillsammans med skolnämnderna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens överväganden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) är enig med motionären om att det ska
råda nolltolerans mot ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella
trakasserier på Malmös gymnasieskolor. Enligt skollagens bestämmelser ska utbildningen
utformas på ett sätt som gör att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet
och studiero. Dessa områden är prioriterade för Malmö stads gymnasieskolor. Skolornas
personal arbetar för att främja en trivsam skolmiljö och rektor har det yttersta ansvaret för
att skapa trygghet och studiero i skolan. Som ett led i trygghetsarbetet har gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen även tagit fram en handlingsplan för trygg och säker skola.
Angående yrkandet om att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna genomföra
en extern granskning avseende arbetsmiljön i skolan,
Skolan ska främja en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för både elever och skolpersonal och
samtliga inom skola och utbildningsverksamhet omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.
Huvudmannen är som arbetsgivare ytterst ansvarig för arbetsmiljön men varje rektor
ansvarar för att arbetet bedrivs på sin skola. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete
anger att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att
förebygga olyckor och ohälsa.
Frågor kring arbetsmiljö i nämndens verksamheter lyfts i bland annat medarbetarsamtal,
medarbetarenkät, elevenkät samt vid fysisk och psykosocial skyddsrond. Elevernas
arbetsmiljö lyfts även i klassråd och på elevskyddsombudsmöten. Elevskyddsombuden
representerar eleverna och ska tillsammans med skolpersonal arbeta för bättre arbetsmiljö ur
ett elevperspektiv. Varje gymnasieskola inom förvaltningen har minst ett elevskyddsombud
per årskurs och arbetsmiljöarbetet planeras tillsammans med dessa för att de ska ges
möjlighet att medverka i skolans systematiska arbetsmiljöarbete. I det systematiska
arbetsmiljöarbetet ingår att årligen undersöka arbetsmiljön, identifiera riskfaktorer,
riskbedöma dessa och därefter utforma en handlingsplan med åtgärder.
Skolornas rektorer arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en sund och
säker arbetsmiljö för både elever och personal. Bedömningen är att det inte finns behov av
en extern granskning då det redan sker systematiska undersökningar av arbetsmiljön i skolan.
I de fall risker identifieras vidtas åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Mot
bakgrund av ovanstående föreslår GVN att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Angående yrkandet om att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna ta fram
tydliga riktlinjer för att stoppa förekomsten av sexuella trakasserier i Malmö stads skolor
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Enligt skolans styrdokument har skolan ett demokratiskt uppdrag att främja ett skolklimat
där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Detta ska uppnås genom ett
aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Var och en
som verkar inom utbildningen ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Diskrimineringslagen och skollagens bestämmelser reglerar arbetet mot alla former av
trakasserier och kränkande behandling inom nämndens verksamheter. Alla
utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. I
arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att alla skolor ska ha särskilda
riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. I enlighet med skollagens bestämmelser
upprättar enheterna årligen en plan mot kränkande behandling. Planen ska innehålla en
översikt av de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året.
Enligt skollagens bestämmelser är personal som får kännedom om att en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling, i form av till exempel sexuella trakasserier, skyldig att
anmäla detta till rektorn. Rektor ska anmäla detta till huvudmannen som i sin tur är skyldig
att skyndsamt utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta eventuella åtgärder
för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Därmed finns rutiner för hur skolans
personal ska agera i det fall en elev utsatts för sexuella trakasserier. Vidare finns även rutiner
för hur dessa ärenden ska utredas av rektor och huvudmannen.
GVN föreslår att kommunfullmäktige avslår yrkandet eftersom arbetet med att motverka
sexuella trakasserier är reglerat i lagstiftning och det därmed redan finns tydliga rutiner och
riktlinjer för att stoppa förekomsten av trakasserier i Malmö stads skolor.
Angående yrkandet om att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna
återkomma med förslag kring hur föräldraansvaret kan stärkas
Det gemensamma målet för all personal inom nämndens verksamheter är att alla elever ska
nå målen för sin utbildning. Rektor ansvarar för att vårdnadshavare får insyn i elevernas
skolgång och skolorna tar kontakt med förälder/vårdnadshavare om de ser ett behov, till
exempel om en elev riskerar att inte nå målen eller om en elev uppvisat olämpligt beteende.
Nämnden vill dock påpeka att eleverna i gymnasiet inte omfattas av skolplikt samt att de i
många fall är myndiga, vilket komplicerar frågan om föräldraansvar.
Nämnden är av uppfattningen att det inte finns ett behov av att tydliggöra föräldraansvaret
inom gymnasieskolan. Enligt läroplanen för gymnasieskolan innefattar skolans uppdrag
också att utbildningen ska bidra till elevernas allsidiga utveckling, däribland att främja
elevernas utveckling till ansvarskännande människor. Skolorna arbetar för att främja ett
skolklimat där alla elever ges förutsättningar att nå målen för sin utbildning och där de
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känner sig trygga. Vad gäller omyndiga elever ansvarar rektor för att vårdnadshavare får
insyn i elevernas skolgång. Mot bakgrund av ovanstående föreslår GVN att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Angående yrkandet om att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna och
servicenämnden göra en översyn avseende otrygga platser i våra skolor
Elevernas trygghet i skolan är rektors ansvar enligt skollagen och GVN:s bedömning är att
rektorerna fullföljer detta ansvar. Arbetet med trygghet i elevernas skolmiljö är ständigt
pågående och inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att göra en årlig
undersökning av arbetsmiljön. Utifrån undersökningen kan sedan eventuella riskfaktorer
identifieras och riskbedömas. I arbetet ingår även att utforma en handlingsplan med åtgärder
som bland annat syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön, vilket innefattar
att undersöka vilka platser som kan uppfattas otrygga. Elevernas och personalens trygghet i
den fysiska skolmiljön är en del av det arbetsmiljöarbete som sker i verksamheterna, som
även beskrivits ovan.
Vidare har representanter från förvaltningens enhet för fysisk miljö kontinuerliga möten med
serviceförvaltningen under året för att bland annat diskutera otrygga platser i skolmiljön.
Rektor ansvarar för att bedöma behoven på sin skola och vidta nödvändiga åtgärder vad
gäller trygghets- och säkerhetsarbetet. Bedömningen är att det görs översyner avseende
otrygga platser i nämndens samtliga verksamheter och därav föreslår GVN att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Sammantaget är GVN av åsikten att flera av områdena som omnämns i motionen redan är
tydligt reglerade utifrån gällande lagstiftning, styrdokument och rutiner. Bedömningen är att
nämndens verksamheter arbetar ändamålsenligt för att förebygga och motverka
ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella trakasserier på Malmös
skolor.
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