1

Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-16 kl. 08:30-11:30

Plats

Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Linnea Jacobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Patrik Andersson (Sekreterare)
Åsa Peterson (Personalrepresentant (Kommunal))
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Bo Andersson (Kommunikatör)
Christina Malmberg (Politisk sekreterare)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Anette Enhav (Avdelningschef avdelningen kvalitet och myndighet)
Matilda Liljeberg (Utredningssekreterare)
Daniel Pamp (Utredningssekreterare)
Joel Valsten (Enhetschef skolplaceringsenheten)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-06-23

Underskrifter

Sekreterare

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

Patrik Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§104
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Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser

GRF-2021-8785
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande våld och hot på arbetsplatser.
Många av Malmö stads medarbetare ingår i yrkesgrupper som utsätts för hot och våld och
intern kontrollrapporter har enligt Sverigedemokraterna visat att hot mot anställda är ett
utbrett problem i Malmö stad. Sverigedemokraterna 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. Grundskoleförvaltningen anser att våld och hot är ett
angeläget område att ständigt arbeta med. Dock bedömer inte grundskoleförvaltningen att
det som ger bäst effekt är ett nytt stadsgemensamt styrdokument utan istället att fortsätta
arbeta förebyggande, i linje med de styrdokument som redan finns samt med lokala risker och
behov av förebyggande åtgärder.
Beslut

Grundskolenämndens beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå förslaget i motionen att ta fram en strategi för nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma en gemensam skriftlig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att grundskolenämnden avslår förvaltningens förslag till
yttrande och tillstyrker motionen.
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens förslag till yttrande och tillstyrker motionen. Dels
ordförandens förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210604 Remiss angående 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
Förslag till yttrande GRN 210616 Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD)
om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
Riktlinjer vid våld och hot
Rutiner vid våld och hot
§78 GRNAU Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans
mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-8785

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser
Det är ytterst anmärkningsvärt att grundskolenämnden i sitt förslag till yttrande menar att ”en
nollvision beträffande hot- och våldssituationer är naturligtvis eftersträvansvärt men bedöms vara
omöjligt att uppnå, och därmed verkningslöst”. Med en sådan argumentation kan man även avveckla
en nollvision mot narkotika i skolorna, vilket grundskolenämnden i praktiken redan gjort när
nämnden inte bifallit Sverigedemokraternas förslag om att stärka arbetet för att motverka
narkotikakonsumtion i skolorna.

För Sverigedemokraterna är det självklart att det ska råda en nolltolerans mot våld och hot på Malmö
stads arbetsplatser. Den cyniska attityd gentemot trygga arbetsplatser som grundskolenämnden ger
uttryck för delas inte av Sverigedemokraterna.

Enligt en arbetsmiljöundersökning från Lärarnas Riksförbund i Malmö som genomfördes
höstterminen 2020 hade 23 procent av deras medlemmar blivit utsatta för hot på arbetsplatsen
under de senaste 12 månaderna. 19 procent hade blivit utsatta för fysiskt våld på arbetsplatsen
under de senaste 12 månaderna. Det är fruktansvärda siffror. Detta ska inte accepteras.

En sådan arbetsmiljö får aldrig normaliseras. Till skillnad från det som görs idag genom riktlinjer och
rutiner som för det mesta är reaktiva föreslår Sverigedemokraterna att en strategi tas fram som kan
uppdateras, fungera på ett proaktivt sätt och involvera beslutsfattarna. Trots att skolan är en otrygg
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arbetsplats behandlas frågan om våld och hot på arbetsplatsen överhuvudtaget inte i nämnden. Det
finns ingen diskussion i nämnden om åtgärder för att minska våld och hot mot skolpersonal. Det finns
därmed ingen strategi för att tackla detta problem. Våld och hot på arbetsplatsen får aldrig
accepteras.

Sverigedemokraterna yrkar att grundskolenämnden avslår förslaget till yttrande och tillstyrker
motionen.

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

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)
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