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

GRF-2019-16189
Sammanfattning

I motionen föreslås bl.a. att grundskolenämnden ska utarbeta riktlinjer om hur skolpersonal
ska främja studiero och att grundskoleförvaltningen årligen ska redogöra för grundskolornas
ordningsregler för grundskolenämnden. Studiero är till stor del kopplad till undervisningens
kvalitet och lärmiljön utvärderas kontinuerligt som en del i huvudmannens och skolornas
systematiska kvalitetsarbete. Grundskoleförvaltningen bedömer att Malmö stads grundskolor
redan idag har möjlighet att vidta proaktiva och reaktiva åtgärder i syfte att uppnå trygghet
och studiero. Mot denna bakgrund föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden
ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Särskilda yttranden, reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) och Lisa Stolpe (V) anmäler muntlig reservation.
John Eklöf (M), Robert Lenir (M) och Cecilia Barwén (M), med instämmande av Joacim
Ahlqvist (C) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens beslut och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Johanna Öfverbers (MP) förslag att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Dels ordförandes
förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Remiss angående Motion av Jörgen Grubb
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Förslag till yttrande GRNAU 191011 på remiss angående Motion av Jörgen Grubb
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero
i våra skolor
Förslag till beslut §111 GRNAU Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-16189

Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om bättre studiero i våra skolor
Enligt grundskolenämndens yttrande så verkar allting gå åt rätt håll när det gäller
studieron i Malmös grundskolor. Enligt yttrandet finns det brister i trygghet och
studiero men det specificeras inte vad man ska göra åt saken.
I januari krävde Barn- och elevombudet att Malmö stad skulle betala 25 000 kr i
skadestånd för att en elevassistent hade dragit ut en elev som störde lektionen.
Antalet anmälningar om elever som kränkts av lärare har nästan fördubblats på fem
år. 2013 kom 475 anmälningar in till Skolinspektionen. 2017 var siffran 808.
I grundskolenämndens yttrande erkänns inte denna problematik överhuvudtaget. Det
är allmänt känt att många lärare behöver mer stöd för att veta hur de ska agera för att
skapa studiero, speciellt när det finns elever som visar ett extremt stökigt beteende.
Enligt Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöenkät har 1 av 10 lärare i Malmö blivit
utsatta för fysiskt våld på sina arbetsplatser, av elever. Problemen i Malmö när det
gäller bristen på studiero och trygghet i skolorna är enorma.
Att med detta som bakgrund utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja
studiero borde vara en självklarhet. Beklagligt nog avvisar grundskolenämnden detta
förslag
Det är även märkligt att grundskolenämnden i yttrandet avvisar motionärernas förslag
att skolornas ordningsregler ska redogöras för huvudmannen. Grundskolenämnden
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vill helt och hållet abdikera från sin roll som huvudman för grundskoleverksamheten.
Lärarna genomför undervisningen och rektorn har ett särskilt ansvar enligt Skollagen,
men huvudmannen ska bära det yttersta ansvaret för all verksamhet i skolan.
En satsning på studiero i enlighet med motionen är enligt Sverigedemokraterna
nödvändig. Det måste tydliggöras vad vi menar med studiero, vad vi förväntar oss av
lärare och rektorer och vad vi förväntar oss av eleverna, när det gäller hur de ska
bidra till att skolorna blir en plats där det är möjligt att studera.
Vi yrkar att grundskolenämnden ska avslå förslaget till yttrande och bifalla motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende GRF-2019-16189: Remiss angående Motion av Jörgen
Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i
våra skolor
Moderaterna och Centerpartiet vill genom detta särskilda yttrande belysa vår kritik kring hur den
styrande minoriteten ser på studiero och den omfattande ordningsproblematiken i våra skolor.
Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö.
Diskrimineringslagen och skollagen anger att skolan ska arbeta mot diskriminering och
kränkande behandling. Det är viktigt för elevernas trygghet och trivsel att det finns ett
förebyggande arbete för detta samt att det finns tydliga rutiner för vad som gäller i skolan.
Därutöver krävs det att vi kan garantera studiero för alla elever, vilket skolinspektionen definierar
som att elever genom undervisningen fokuserar på lärandet och att störande inslag minimeras.
Den svenska skolan har omfattande problem med ordningsstörningar och Sverige sticker ut
jämfört med många andra länder inom OECD. Enligt en nyligen genomförd undersökning
uppger 38 procent av de tillfrågade eleverna att det var stökigt i klassrummet och att det påverkar
deras möjligheter till lärande. Malmö är inte ett undantag och staden har under decennier haft
problem med allvarliga ordningsstörningar, där antalet fall av kränkande behandling ökar,
samtidigt som fallen blir grövre och sjunker allt längre ner i åldrarna. Samtidigt som det finns
signaler om att arbetsmiljön för våra lärare brister där stress, hot och våld tillhör vardagen.
Situationen är ohållbar och det krävs en politisk beslutsamhet för att vända utvecklingen som
påverkar våra elevers möjlighet att tillskansa sig kunskaper, samtidigt som det försämrar
arbetsmiljön för våra lärare. För bristen på ordning drabbar alla, men främst de som redan
kommer från utsatta miljöer, till exempel de som också har svårt att få studiero hemma. För dessa
barn är det särskilt viktigt att skolan klarar av att förmedla de kunskaper som rustar dem för
vuxen- och arbetslivet.
Vid sidan av detta behöver grundskoleförvaltningen stärka tillämpandet av disciplinära åtgärder
enligt skollagen. Vilket inkluderar tillsägelser, skriftliga varningar, kvarsittning, avstängningar samt
att tillämpa principen att den elev som grovt kränker en annan elev eller utför annan typ av
otillåten handling alltid ska tvingas byta skola. För skolan ska alltid stå bakom den som blir utsatt
för brottsliga handlingar och det är förvånande att detta inte sker idag. Det är inte realitsikt att
tro att vi kan garantera studiero genom förebyggande arbete när vi har skolor där
ordningsstörningarna är så pass omfattande. Vi behöver börja i rätt ände och först ge
vuxenvärlden rätt verktyg för att kunna återfå kontrollen i skolan.
John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Joacim Ahlqvist (C)

