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§

563

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
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag

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

Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 72 med Särskilt yttrande (M) och
muntlig Reservation (SD)

Remissvar från funktionsstödsnämnden

Miljönämnden beslut 210617 § 110 med Reservation (SD)
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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

