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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-17 kl. 16:00-16:45

Plats

Folk Mat & Möten, Olof Palmes Plats 1, sal 7

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Jean Pierre Denape (S) ersätter Ingela Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Åsa Nilsson (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-12-19

Protokollet omfattar

§126
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§

126

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

SN-2019-1257
Sammanfattning

John Eklöf (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås det
bland annat att kommunstyrelsen tillsammans med skolnämnderna och servicenämnden ska
göra en översyn avseende otrygga platser i skolorna.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Servicenämnden för redan en kontinuerlig
dialog och översyn tillsammans med grundskolenämnden gällande trygghet och
säkerhetsfrågor. Det har skapats en arbetsgrupp där representanter från serviceförvaltningen
och grundskoleförvaltningen ingår. Syftet med arbetsgruppen är att samordna, följa upp och
skapa goda förutsättningar för skolorna. Arbetsgruppen har utrett och tillsatt åtgärder på
skolor med höga skadekostnader som skapar störningar och otrygghet för skolorna.
Serviceförvaltningen har följt upp utförda åtgärder och kan se att skadekostnaderna har
minskat.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
David Blomgren (M) och Bengt Nilsson lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga
2.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kami Petersen (MP) yrkar att servicenämnden endast ska besvara den delen av motionen
som berör servicenämnden.
Staffan Appelros (SD) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
David Blomgren (M) med instämmande av Bengt Nilsson (C) yrkar att servicenämnden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med tilläggstexten till
yttrandet: "Servicenämnden välkomnar motionärens förslag om att kartläggningen och
arbetet kring skolans fysiska miljö kopplas närmre kommunstyrelsen.".
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Göran Andersson (S) instämmer med Jan Olsson (S) yrkande om bifall till det liggande
förslaget och yrkar också avslag till David Blomgrens (M) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det
liggande förslaget, Roland Nilssons (V) yrkande om att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen och Staffan Appelros (SD), David Blomgrens (M), Bengt Nilssons
(C) yrkande om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande förslaget.
Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag till yttrande mot Kami Petersens (MP) förslag
om att nämnden endast ska besvara den delen av motionen som berör
servicenämnden. Ordförande finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter David Blomgrens (M) m.fl. förslag på tilläggstext:
"Servicenämnden välkomnar motionärens förslag om att kartläggningen och arbetet kring
skolans fysiska miljö kopplas närmre kommunstyrelsen." mot Jan Olssons (S) och Göran
Anderssons yrkande om avslag till tilläggstexten. Ordförande finner att nämnden beslutar att
avslå tilläggstexten.
David Blomgren (M) begär omröstning.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jan Olssons (S) m.fl. avslag på tilläggstexten.
Nej-röst för David Blomgrens (M) m.fl. förslag på tilläggstext "Servicenämnden välkomnar
motionärens förslag om att kartläggningen och arbetet kring skolans fysiska miljö kopplas
närmre kommunstyrelsen."
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för avslag på tilläggstexten, 6 nej-röster för förslaget om tilläggstexten:
""Servicenämnden välkomnar motionärens förslag om att kartläggningen och arbetet kring
skolans fysiska miljö kopplas närmre kommunstyrelsen."" och 1 avstår från att rösta har
ordförande utslagsrösten. Ordförande bifaller avslaget på tilläggstexten vilket därmed även
blir nämndens beslut. Se omröstningsbilaga, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i
Malmö skolor
Förslag på Yttrande för Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning
och reda i Malmö skolor
Följebrev Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i
Malmös skolor, STK-2019-1217
Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-12-17

Servicenämnden
Voteringslista: §126

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor, STK2019-1217, SN-2019-1257
Ärende:

Voteringslist(or)
Omröstningsbilaga, bilaga 1
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), Ledamot
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Jean Pierre Denape (S), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
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1

Bilaga 2
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Reservation

Servicenämnd 2019-12-17
Ärende: 4 – STK 2019 1217 (Motion av John Eklöf)
Vi moderater har yrkat på att servicenämnden skulle ställa sig positiva till ett närmare samarbete mellan servicenämnden, grundskolenämnden och kommunstyrelsen kring skolans
trygghetsfrågor såsom motionären föreslagit.
Det är beklagligt att styret inte vill bidra till att stärka det utmärkta arbete som redan pågår ytterligare till barn och ungdomars fromma.
Vi beklagar djupt styrets pågående svek mot stadens skolbarn och skolungdomar.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Svensson (C)

Katarina Kasmarvik (M

Med instämmande av:
Truls Troedson (C)

Hans Banke (M)

Peter Arvebro (M)

Åsa Nilsson (M)

