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Dnr KS 2017/227

§ 352 Motion från Sara Sixten (M) om att införa
gemensamma ordningsregler i Haninges
skolor
Sammanfattning

Sara Sixten (M) föreslår i rubricerad motion att fullmäktige
ger grund- och förskolenämnden i uppdrag att initiera ett
arbete med gemensamma ordningsregler för Haninges
grundskolor i samarbete med representanter för eleverna och
rektorerna.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden.
I sitt remissvar redogör nämnden för bestämmelsen i 5 kap 5
§ skollagen, vilken innebär att ordningsregler ska finnas för
varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av elever
och följas upp. Det är rektor som beslutar om ordningsregler.
Vidare påpekar nämnden att varje skolas ordningsregler utgår
från den enskilda skolans behov och ska utformas enligt
gällande regelverk. Frågan om ordningsregler kommer att
lyftas inom rektorsgruppen för att säkerställa att alla
grundskolor har ordningsregler utarbetade enligt gällande
regelverk, att ordningsreglerna kommuniceras med elever,
personal och vårdnadshavare samt att publicering av skolans
ordningsregler görs på skolans hemsida.
Nämnden konstaterar även att det på
utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram
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informationsmaterial till vårdnadshavare för att ge
vårdnadshavarna en klar bild över sina rättigheter,
skyldigheter och kontaktvägar. Informationsmaterialet
beräknas vara färdigt för distribution före årsskiftet
2017/2018 och omfattar t ex:
- Roller och ansvar
- Samverkan mellan skola och vårdnadshavare
- Trygghet och studiero
- Lista över disciplinära åtgärder
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att grund- och
förskolenämnden i sitt remissvar beskriver hur
bestämmelserna kring ordningsregler ser ut samt
förvaltningens insatser för att se till att ordningsregler finns
på varje skola och kommuniceras med elever, personal och
vårdnadshavare.
Mot ovanstående bakgrund bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige inte
behöver ge grund- och förskolenämnden det i motionen
föreslagna uppdraget. Motionen bör anses besvarad med
hänvisning till remissvaret.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2017-09-20, § 121
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD) och Kennerth
Valtersson (SD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas,
Liberalernas och Kristdemokraternas yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L), Marie
Litholm (KD) samt Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig
mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sara Sixten (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD), Tobias Hammarberg (L), Dennis Askling (SD),
Martina Mossberg (M) och Joachim Krylborn (KD) bifall till
motionen.
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Maria Fägersten (S) yrkar med instämmande av Joakim
Spångberg (S) och Nafi Cilgin bifall till kommunstyrelsens
förslag att anse motionen besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp
och godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag
röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige
beslutat att bifalla motionen.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 31 jaröster mot 29 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande.
(Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell,
Sven Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Sadik Akan,
Marietta de Pourbaix-Lundin, Fazil Göker, Mats Mattson,
Kristoffer Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel,
Birgitta Karlfeldt, Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Kjell
Larsson – samtliga (M) – Bernt Strömberg, Yvonne Forsberg,
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Kennerth Valtersson, Christian Lindefjärd, Eva Manners och
Dennis Askling – samtliga (SD) – Tobias Hammarberg,
Kristina Hallberg, Kjell Bjerrehorn och Pia Lublin – samtliga
(L) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Grund- och förskolenämnden
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