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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Vån 9, Sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Robert Lenir (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Teba Awni (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Sofie Andersson (M)
Tina Hill (M)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Erik Kytömäki (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Åsa Petersson (Personalrepresentant, Kommunal)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Laila Herner (Enhetschef, Kanslienheten)
Helena Plantin (Enhetschef, Kvalitets- och utredningsenheten)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Magela Fuentes Gonzalez (Utredningssekreterare)
Lotta Herz (Utredningssekreterare)
Henrik Bengtsson (Utredningssekreterare)
Karin Boeryd (Förvaltningsjurist)
Cajsa Malmström (Studentmedarbetare)
Eva Hallberg (Enhetschef, Pedagogisk inspiration)
Beata Engels Andersson (Enhetschef, Språkcentralen)
Karin Andersson (Projektledare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Erik Kytömäki
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2019-10-30

Protokollet omfattar

§159
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159

Remiss angående motion från Charlotte Bossen (C) om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för
våld eller trakasserier i hederns namn

GRF-2019-15026
Sammanfattning

Förslag om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir
utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler muntlig reservation.
Yrkanden

John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), yrkar att grundskolenämnden ska
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Sanna Axelsson (S) yrkar att grundskolenämnden ska godkänna grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande, samt föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Johanna
Öfverbecks (MP) förslag att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Motion från Charlotte Bossen (C) om att
anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta
för våld eller trakasserier i hederns namn
Förslag till yttrande GRNAU 191011 Motion från Charlotte Bossen (C) om att
anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta
för våld eller trakasserier i hederns namn
Motion från Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Förslag till beslut §110 GRNAU Remiss angående motion från Charlotte Bossen
(C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som
blir utsatta för våld eller trakasserier i hed
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Reservation
Grundskolenämnden, 2019-10-23
Remiss angående motion från Charlotte Bossen (C) om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld
eller trakasserier i hederns namn
Diarienr: GRF-2019-15026
I ett jämställt Malmö är det fullständigt oacceptabelt att delar av Malmös
befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv
begränsade. Hederskartläggningen som gjordes 2017-2018, på intiativ av
Miljöpartiet, visar tydligt att allt för många barn och unga i Malmö drabbas av
hedersstrukturer, såsom kontroll, begränsninga, hot och våld. Efter
kartläggningen fick både skola och socialtjänst medel och uppdrag för att stärka
stöd och vidta åtgärder. Resursteam heder kan som ett resultat av detta bedriva
ett mer adekvat arbete mot heder, bland annat erbjuda rådgivning och stöd till
personer som definierar sig inom HBTQ+-begreppet.
Med anledning att resursteam heder redan har den roll som centerpartiet föreslår
inrättas, så yrkade Miljöpartiet på att motionen ska anses besvarad. Då detta inte fick
gehör, reserverade vi oss till förmån för eget yrkande.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende GRF-2019-15026: Remiss angående motion från Charlotte
Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja
HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns
namn
Charlotte Bossen föreslår att stadens insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks med en
samordnare med specifik inriktning att hjälpa HBTQ personer.
Att Malmö stad har ett stort behov av att på allvar ta tag i problematiken med våld och förtryck i
hederns namn är ingen hemlighet. Många elever i stadens grundskolor lever under någon slags
hedersförtryck enligt en studie från Örebro universitet. Samma undersökning visar även att dessa
barn och ungdomar i många fall uppvisar värderingar som markant skiljer sig från majoriteten
vad gäller jämlikhet och normer. Enligt RFSL är var femte person som söker stöd hos dem utsatt
för just hedersrelaterat förtryck vilket gör HBTQ personer till en extra utsatt grupp.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Malmö stad behöver vidta fler konkreta satsningar för att
stävja våld och förtryck i hederns namn och att en samordnare för HBTQ personer hade varit ett
steg framåt.
Centerpartiet och Moderaterna har i grundskolenämnden yrkat bifall till motionen. Då vi inte fått
gehör för vårt bifallsyrkande väljer vi istället att reservera oss mot beslutet.

John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Joacim Ahlqvist (C)

