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Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om bättre studiero i våra skolor

STK-2019-897
Sammanfattning

Motion har inkommit från Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre
studiero i våra skolor. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att uppdra åt grundskolenämnden att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring
hur skolpersonal ska främja studiero.
2. Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att med stöd i skollagen
utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.
3. Att uppdra åt grundskolenämnden att uppdra åt grundskoleförvaltningen att årligen
redogöra grundskolornas ordningsregler för grundskolenämnden.
4. Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen att årligen redogöra gymnasieskolornas ordningsregler
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
5. Att grundskolenämnden i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
årligen arrangerar en konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas
befogenheter i Malmö stad samt betonar vikten av studiero inom
utbildningsväsendet.
6. Att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger möjlighet
till vidareutbildning för den skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
Den sammantagna bedömningen är att grundskolorna och gymnasieskolorna ska fortsätta sitt
pågående arbete med att främja studiero för alla elever. Bedömningen görs mot bakgrund av
det stöd som finns i skollag, förordningar och kollektivavtal samt de rutiner som redan finns i
grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i motionen samt besluta att anse yrkande sex vara
besvarat.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i Jörgen Grubbs (SD)
och Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor samt
beslutar anse yrkande sex vara besvarat.
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Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 117
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 152 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero
i våra skolor

