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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-09 kl. 15:00-15:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef )
Thomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare )

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för
trygghet och studiero (Ds 2021:13)

STK-2021-793
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på
promemorian gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13). Den nationella
planen innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och studiero i skolan ska
förbättras genom en tydligare styrning och en ökad systematik, en förstärkning av det
förebyggande arbetet samt en ökad beredskap att agera i svåra situationer.
Förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer är:








All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och
studiero.
Det ska tas fram stöd för skolans personal att agera i svåra situationer.
Tillfälliga placeringar av elever ska vara enklare att genomföra.
Beslut om avstängning av en elev ska underlättas och förutsättningarna förtydligas.
Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när säkerheten för andra
elever eller skolpersonalen bedöms hotad.
Det ska bli enklare att besluta om avstängning av en elev i upp till två veckor i de
frivilliga skolformerna.
De föreslagna åtgärderna ska träda i kraft den 1 juli 2022.

I ärendets beredning har grundskolenämnden getts möjlighet att yttra sig. Nämnden bedömer
att skolorna utifrån det stöd som finns i nuvarande skollag och förordningar samt de rutiner
som finns framtagna inom förvaltningen, har möjlighet att främja trygghet och studiero för
alla elever. Nämnden ser positivt på att dessa möjligheter förstärks i förslagen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och sänder det till
Utbildningsdepartementet.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 - Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13)
Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
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Grundskolenämnden beslut 210616 § 101 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden

Bilaga 2
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Ärende 13. Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan
för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Moderaterna är positivt inställda till framtagandet av en nationell plan för
trygghet och studiero. Samtidigt är vi besvikna över att planen i stora delar är uddlös och saknar
konkreta åtgärder som på allvar kommer att skapa ordning och reda inom svensk skola. Faktum
är att skollagen i dagsläget ger stöd för det stora flertalet av de presenterade förändringarna. Ett
sådant exempel är beslagtagandet av mobiltelefoner i klassrummen.
Malmö har likt övriga Sverige omfattande problem med allvarliga ordningsstörningar inom våra
verksamheter. Antalet fall av kränkande behandlingar ökar, samtidigt som fallen blir grövre och
sjunker allt längre ner i åldrarna. 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 skolans personal. Ordning och reda kräver en
nolltolerans mot alla former av ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella
trakasserier. Det krävs därmed ett helhetsgrepp för att bekämpa alla former av ordningsstörande
beteenden eller andra otillåtna handlingar för att uppnå trygghet och studiero.
Därför anser vi att Skolverket borde ges i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer avseende
villkorade rektorsanställningar för de rektorer som inte uppnår uppsatta kunskapsmål eller
misslyckas med att kunna garantera ordning och reda. Det är rektorn som har det huvudsakliga
ansvaret för trygghetsarbetet på respektive skola.
Vi anser eftersöker även ett behov av en förstärkt anmälningsplikt som säkerställer att våld som
sker inom skolan leder till en polisanmälan, med att skollagen förtydligas med att alla brottsliga
handlingar ska anmälas skyndsamt. Slutligen anser vi att förslaget om att stycket av tillfällig
placering är för vagt. Snarare anser vi att skollagen bör ändras i syfte att möjliggöra en
förflyttning att den elev som grovt kränker en annan elev eller utför annan typ av otillåten
handling till en annan skola.

Torbjörn Tegnhammar (M)

