1

Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-17 kl. 09:00-11:30

Plats

Digitalt via Teams/Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Nina Jakku (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Christer Bengtsson (SD) ersätter Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Amanda Johannesson (S)
Marianne Friedman (L)
Alexandra Ronkina (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Torsten Viktor Gunnarson (M)
Johanna Andersson (M)
Henrik Queckfeldt (C)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Moa Morin (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Mikaela Sundberg (utredningssekreterare)
Anna Johnsson (Kommunal)
Josefine Ringstad (planeringssekreterare)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Justeringen

2021-06-24

Protokollet omfattar

§99
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Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser

FSKF-2021-5400
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion gällande våld och hot på arbetsplatser.
Motionären menar att många av Malmö stads medarbetare ingår i yrkesgrupper som utsätts
för hot och våld. I motionen lyfts att interna kontrollrapporter har visat att hot mot anställda
är ett utbrett problem i Malmö stad. Magnus Olsson anser att det är oacceptabelt att gå till
jobbet och utsättas för hot och våld och efterfrågar en strategi för nolltolerans mot våld och
hot på Malmö stads arbetsplatser.
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande och föreslår att förskolenämnden
ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden förslår kommunfullmäktige att avslå motion av Magnus Olsson (SD) att
ta fram en strategi för nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser.
Reservationer och särskilda yttranden
Eva-Christine Winqvist (SD) och Christer Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 7.
Yrkanden
Eva-Christine Winqvist (SD) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Linda Obiedzinski (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på både Eva-Christine Winqvists (SD)
och Linda Obiedzinskis (M) yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut: det framlagda
förslaget, Eva-Christine Winqvists (SD) yrkande samt Linda Obiedzinskis (M) yrkande.
Ordföranden frågar nämnden om de kan följa de tre olika förslagen till beslut i tur och
ordning och finner att nämnden bifaller det framlagda förslaget.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår att det framlagda förslaget ska utgöra huvudförslag samt att EvaChristines (SD) och Linda Obiedzinskis (M) förslag ställs mot varandra för att ta fram ett
motförslag till huvudförslaget. Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Jaröst för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen enligt Eva-Christine Winqvists

4

(SD) yrkande och Nej-röst för att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
enligt Linda Obiedzinskis (M) yrkande. Omröstningsordningen godkänns av nämnden.
Resultatet blir 2 stycken Ja-röster, 4 stycken Nej-röster samt 7 stycken som avstår från att
rösta vilket innebär att nämnden beslutar att Linda Obiedzinskis (M) yrkande utgör
motförslag till huvudförslaget. Se voteringslista, bilaga 8.
Ordföranden ställer därmed det framlagda förslaget mot Linda Obiedzinskis (M) yrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla det framlagda förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210617 Remiss angående Motion av Magnus
Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
Förslag till yttrande över Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
Följebrev till Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser, STK-2021
Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads
arbetsplatser
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Reservation
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-5400

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och
hot på Malmö stads arbetsplatser
Magnus Olsson från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande våld och hot
på arbetsplatser i Malmö stad. Interna kontrollrapporter har visat att våld och hot mot
anställda är ett utbrett problem och Sverigedemokraterna pålyser att problemen ska åtgärdas,
därav motionen. Förvaltningens förslag till beslut är att förskolenämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förskolenämnden anser att motionens förslag inte är rätt väg att gå. I stället ska det
förebyggande arbetet fortsätta i linje med gällande rutiner och styrdokument. Nämnden är
alltså i huvudsak nöjd med de insatser som görs idag helt enkelt. Det är inte vi
Sverigedemokrater och därav yrkade vi bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Christer Bengtsson

Eva-Christine Winqvist (SD)

Christer Bengtsson (SD)

Med instämmande av

Berit Eskilsson
Berit Eskilsson (SD)
2021-06-23

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

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-06-17

Förskolenämnden
Voteringslista: §99

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser, FSKF-2021-5400
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering för att få fram ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Nada Johansson (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Nina Jakku (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Christer Bengtsson (SD), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0
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X
X
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