Motion
Kommunfullmäktige Malmö 2021-01-15

Nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
Malmö stad har mer än 25 000 anställda. Många av dessa anställda ingår i yrkesgrupper som utsätts
för hot och våld.

I en artikel från Sydsvenskan från 6 augusti 2020 kan man läsa om en nyanställd socialsekreterare i
Malmö stad som utsatts för hot och våld. Responsen från hennes chef var att ”det bara var att skaka
av sig”. Det var först efter att socialsekreteraren hotats flera gånger som chefen agerade och hoten
polisanmäldes. Socialsekreteraren utsattes för fler hot tills hon efter fyra månader inom Malmös
socialtjänst lämnade sitt jobb.

Socialtjänsten i Malmö är en arbetsplats där stödet till anställda vid hot eller andra situationer där
anställda utsätts för brott, måste förbättras och vara konsekvent. Det måste råda en nolltolerans mot
hot och våld av Malmö stads anställda.

Ett annat yrke där hot och våld mot Malmö stads anställda är normaliserad är läraryrket. Förra året
fick Arbetsmiljöverket, enligt en sammanställning av Nyhetsbyrån Sirén, in 835 anmälningar rörande
hot och våld mot personal i skolan. Av anmälningarna, som gjorts av arbetsgivarna själva, kom 55
stycken från Malmö vilket var näst mest i landet. De två senaste åren har anmälningarna varit fler i
Stockholm men sett över den senaste femårsperioden toppar Malmö anmälningslistan. Under
perioden 2014–2019 inkom det 344 anmälningar rörande hot och våld i grund- och gymnasieskolan i
Malmö till Arbetsmiljöverket.1
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Internkontrollrapporter har visat att hot mot anställda är ett utbrett problem i Malmö stad. Enligt en
rapport från Lärarnas Riksförbund från höstterminen 2020 har var femte lärare blivit utsatt för hot
och våld på arbetsplatsen inom de senaste tolv månaderna.

Det har inte funnits något styrande dokument, handlingsplan eller strategi för att bemöta detta
problem. Sverigedemokraterna anser att det är oacceptabelt att gå till jobbet och utsättas för hot
och våld. Det måste finnas en nolltolerans mot arbetsmiljöer där anställda utsätts för hot och våld
och politiker måste signalera tydligt att sådana arbetsmiljöer inte ska tolereras.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att återkomma med en strategi för nolltolerans
mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser.
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