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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-16 kl. 08:30-11:30

Plats

Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Linnea Jacobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Charlotte Hedendahl (L) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Patrik Andersson (Sekreterare)
Åsa Peterson (Personalrepresentant (Kommunal))
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Bo Andersson (Kommunikatör)
Christina Malmberg (Politisk sekreterare)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-06-23

Protokollet omfattar

§101

Underskrifter

Sekreterare

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

Patrik Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)

GRF-2021-16023
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om promemorian
Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13). Grundskoleförvaltningen bedömer att
skolorna utifrån det stöd som redan finns i nuvarande skollag och förordningar samt de
rutiner som finns i grundskoleförvaltningen kan fortsätta arbeta med att främja trygghet och
studiero för alla elever, men har inga invändningar mot de förslag som presenteras i
promemorian. Förslagen om förtydliganden i skollagen och en ökning av vissa befogenheter
för skolpersonal innebär inte att nya uppdrag läggs på skolorna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210604 Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Förslag till yttrande GRN 210616 Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13) (reviderat förslag)
Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
§77 GRNAU Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet -Nationell
plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-16023

Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet – Nationell plan för trygghet och
studiero
Sverigedemokraterna stödjer många av förslagen i promemorian. Förslaget om mer information till
vårdnadshavare om deras rättigheter och skyldigheter har varit på tapeten i Malmö men
kommunalrådet Sara Wettergren (L) misslyckades med att genomföra förslaget.

Även förslaget om en uppföljning av ordningsreglerna har lyfts upp av Sverigedemokraterna. Vi anser
att en sådan uppföljning ska behandlas av grundskolenämnden. Idag är grundskolenämnden i Malmö
helt ovetande om vilka ordningsregler som finns i de olika skolorna och hur de fungerar.

Även strängare reglering av mobiltelefoner är ett viktigt steg i rätt riktning. Mobiltelefoner är ett
störande inslag i många klassrum idag. Reglering av mobiltelefoner kommer resultera i fler effektiva
undervisningstimmar.

Förtydligande i hur skolpersonal tillförsäkrar elever trygghet och studiero samt agerar i svåra
situationer behövs då många lärare känner sig osäkra i dessa situationer.

Förslaget om att på ett enklare sätt genomföra tillfälliga placeringar av en viss elev för att tillgodose
andra elevers trygghet och studiero är inte tillräckligt. Det behövs jourskolor eller jourklasser där
elever som ägnar sig åt mobbning eller kraftigt störande beteende kan placeras för att få hjälp att
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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komma ifrån sitt destruktiva beteende, samt för att övriga elever ska ges möjlighet till en trygg och
lugn tillvaro i skolan. Eleverna som placeras i dessa jourskolor eller jourklasser ska befinna sig i dessa
skolor/klasser så länge det behövs.

______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

______________________

______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2021-06-16

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2021-06-16
Ärende GRF-2021-16023: Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13)
Moderaterna och Centerpartiet 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.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av

Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)

