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Malmö stad
Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-29 kl 08:30-12:30

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Aulan

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-10-06

Protokollet omfattar

§158

Underskrifter

Sekreterare
Pia Lonnakko
Ordförande

Justerande

Sara Wettergren (L)

John Eklöf (M)

Beslutande ledamöter
Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
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 Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare
Kamyar Alinejad (S)
Ines Pentmo (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)
Övriga närvarande
Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Pia Lonnakko (Sekreterare)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Ola Tedin (L) (Politisk sekreterare)
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas Riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Johanna Callegari (Utrdeningssekreterare)
Åsa Annerdal (Enhetschef)
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§

158

GRF-202120864

Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot
brott (SOU 2021:49)

Sammanfattning
Stadskontoret har berett grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över en remiss från
Justitiedepartementet avseende betänkandet Kommuner mot brott – Betänkande av
utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (SOU 2021:49).
Grundskoleförvaltningen konstaterar att utredningens förslag inte förefaller medföra någon
direkt effekt för grundskolenämndens verksamhetsområde men att flera av förslagen likväl
kan förväntas få indirekta verkningar. Grundskoleförvaltningen ställer sig generellt positiv
till förslagen i betänkandet.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Lisa Stolpe (V), yrkar att följande ändring görs i grundskoleförvaltningens förslag
Att följande tillägg görs i slutet av yttrandet:
Nämnden menar att skolans roll i det Brottspreventiva arbetet kan och bör vara ett av de viktigaste
verktygen men att skolan idag inte ges de rätta förutsättningarna för att lyckas. De lagar, regler och
riktlinjer som styr skolans arbete är väl utformade för att ge eleverna en meningsfull vardag och förbereda
dem för deras framtid. I skolans uppdrag ingår även att verka kompensatoriskt för att ge alla samma
chanser. I nuläget försvårar dock bland annat resurs -och personalbrist detta för många skolor. För att
aktivt kunna ta sin del i det viktiga brottspreventiva arbetet krävs ökade resurser.
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Lisa Stolpes (V) tilläggsyrkande
samt ordförandens förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss från Justitiedepartementet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
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Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss från Justitiedepartementet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
Remiss avseende Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
§125 GRNAU Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott
(SOU 2021:49)
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Vänsterpartiet

2021-09-29

Reservation ärende nr 11 ”Kommuner mot brott”
Vänsterpartiet yrkade på att följande text skulle läggas till i yttrandet;
Nämnden menar att skolans roll i det brottsförebyggande arbetet kan
och bör vara ett av det viktigaste verktygen i detta arbete men att
skolan idag inte ges de rätta förutsättningarna för att lyckas med
uppdraget. De lagar, regler och riktlinjer som styr skolans arbete är
väl utformade för att ge eleverna en meningsfull vardag och
förbereda dem väl för deras framtid. I skolans uppdrag ingår även att
verka kompensatoriskt för att ge samtliga elever samma möjligheter. I
nuläget försvårar dock bla resurs- och personalbrist detta för många
skolor.
För att aktivt kunna ta sin del i det viktiga brottsförebyggande arbetet
krävs ökade resurser till skolan.
Då vårt förslag inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2021-09-29
Lisa Stolpe (V)
Med instämmande av
Helena Olsson (V)
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