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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-12 kl 10:00-11:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§364

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1: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)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
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§

364

STK-2021-67

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Magnus Olsson (SD) som yrkar på att
”kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med en strategi för
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser”.
Stadskontoret delar motionärens beskrivning att våld och hot mot anställda är ett problem i
Malmö stad. Stadskontoret, i likhet med remissinstanserna, delar däremot inte motionärens
bild av att det saknas styrande dokument, handlingsplan eller strategi för att bemöta
problemen med våld och hot i våra verksamheter. Tvärtom visar nämndernas och
styrelsernas redogörelser att detta är en angelägen fråga där det pågår ständigt
förbättringsarbete utifrån nuvarande styrdokument, struktur och arbetssätt. Malmö stads
riktlinjer uppfattas redan innehålla ett tydligt ställningstagande mot våld och hot. Förslaget
är därför att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om nolltolerans mot våld
och hot på Malmö stads arbetsplatser.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Olin (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga 37.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211004 §563 med Muntlig reservation (M)

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211004 Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 204 med Reservation
(SD) och muntlig Reservation (M)

Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Servicenämnden beslut 210622 § 84 med muntlig Reservation (V) och (MP)

Remissvar från servicenämnden
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Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 72 med Särskilt yttrande (M) och
muntlig Reservation (SD)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Miljönämnden beslut 210617 § 110 med Reservation (SD)
Remissvar från miljönämnden
Tekniska nämnden beslut 210617 § 231 med muntlig Reservation (SD) och
(M)
Remissvar från tekniska nämnden
Förskolenämnden beslut 210617 § 99 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 210622 § 112
Remissvar från fritidsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210616 § 104 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210618 § 88 med
Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 210616 § 82 med Reservation
(SD) och muntlig Reservation (M)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden beslut 210616 § 73 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210527 § 181 med muntlig Reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Boplats Syd
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Bilaga 37

Reservation
Kommunstyrelsen Oktober
Ärendenummer: STK-2021-67

Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads
arbetsplatser
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Vi återkommer i fullmäktige med vårt resonemang.
Dock kan vi via svaren på vår motion se att det finns sakargument för ett bifall. Bland annat kan vi
utläsa att under maj och juni 2021 har Arbetsmiljöverket genomfört sin nationella tillsynsinsats av
den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Malmö stad och gjort
stickprovskontroller på totalt tio arbetsplatser varav hälften inom Grundskolenämnden och hälften
inom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Enligt den återkoppling som lämnats muntligen har vissa
brister vad gäller utredning av olyckor, allvarliga tillbud och tillbud med inslag av våld eller hot om
våld uppmärksammats samt även att introduktion av nyanställda sällan innehåller information om
arbetsmiljöarbetet, om vilka risker som finns i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa. Inom
ramen för den partssammansatta arbetsmiljöprocessgruppen kommer ett arbete sättas igång för att
göra förtydliganden i de gemensamma rutinerna och i den gemensamma arbetsmiljöutbildningen när
det gäller dessa delar samt kommunicera behovet av lokalt anpassade rutiner.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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