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Remiss angående motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020- Slopa anställningsformen
allmän visstid

GRF-2019-7476
Sammanfattning

Grundskolenämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna ett yttrande gällande
en motion av Vänsterpartiet avseende slopandet av anställningsformen allmän
visstidsanställning (AVA).
Grundskoleförvaltningen använder anställningsformen restriktivt och bedömningar görs i
varje enskilt fall. Majoriteten av förvaltningens medarbetare som är anställda på AVA är detta
för att möta dels enskilda elevers extraordinära stödbehov samt tillfälliga och plötsliga behov
av extra bemanning som kan behövas för att trygga elevernas välbefinnande och studiero i
klassrummet eller på skolan.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avger yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
grundskoleförvaltningens förslag.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsgång

Lisa Stolpe (V) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) yrkar till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Lisa Stolpes (V)
yrkande att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen och finner att grundskolenämnden beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Reservationer

Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190510 Remiss angeånde motion från Emma-Lina
Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020- Slopa
anställningsformen allmän visstid

4





Förslag till beslut GRNAU 190510 §51 Remiss angående motion från Emma-Lina
Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020- Slopa
anställningsformen allmän visstid
Förslag till yttrande GRNAU 190510 Remiss angående motion från Emma-Lina
Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020- Slopa
anställningsformen allmän visstid
Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
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Särskilt yttrande Vänsterpartiet
Grundskolenämnden 2019-05-21, Ärende nr 5 “ motion av Vänsterpartiet

avseende slopandet av anställningsformen allmän visstidsanställning
(AVA)”.
Vänsterpartiet arbetar nationellt för att denna anställningsform försvinner, vilket kan göras
genom en enkel lagändring. I väntan på lagändring har Vänsterpartiet Malmö motionerat för
att Malmö stad ska slopa den. Detta är en central fråga eftersom anställningsformen är
alltför vanligt bland exempelvis unga kvinnor. Otrygga jobb innebär att den arbetande blir
mer utlämnad till arbetsgivaren. Det är svårare att larma om dålig arbetsmiljö eller dålig
verksamhet om du inte vet om du får stanna kvar. Otrygga jobb försvårar facklig
organisering och ger i längden både sämre arbetsmiljö och en sämre välfärd.
Skolans verksamhet och behov av personal förändras ständigt och vi menar att det bästa
sättet att bedriva den på ett kvalitativt, rättssäkert och konstruktivt sätt är att ge alla anställda
trygga anställningar. En trygg personal kan bättre möta de utmaningar som finns på våra
skolor. Detta bör vara en en självklar del i det arbetsmiljöarbete som bör prioriteras för att få
bukt med det kompetensförsörjningsgap som finns inom förvaltningen.
Majoriteten av de som är anställda på AVA är elevassistenter eller barnskötare dvs de
arbetar nära eleverna i deras skolvardag. Ofta handlar det om elever med behov av
extraordinära stödåtgärder eller om att en skola tillfälligt behöver öka bemanningen på
skolan eller i en viss klass för att säkra elevernas trygghet och studiero. Vi menar att det är
ytterst viktigt att de har en trygg anställningsform för att få rätt förutsättningar att kunna
hjälpa dessa elevgrupper att få det stöd de behöver för att utvecklas.
Vi yrkade på att motionen skulle bifallas. Då detta avslogs reserverar vi oss mot beslutet
med stöd i ovan beskrivning.

Malmö 2019-05-21
Lisa Stolpe, V
Helena Olsson, V
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