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Dnr KS 2019/476

§ 55

Svar på motion från Alexandra Anstrell (M)
och Sara Sixten (M) om att införa
gemensamma ordningsregler för Haninges
skolor

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) och Sara Sixten (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
utbildningsförvaltningen att arbeta fram gemensamma
ordningsregler för Haninges kommunala skolor i samarbete med
representanter från elever; föräldrar, lärare och rektorer.
I en snarlik motion från motionärerna beslutade KF 2017-12-11,
§ 352, att anse motionen besvarad. Anledningen till att frågan nu
återaktualiseras är att motionärerna anser att kommunen inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att ordningsregler finns på
varje skola och hur dessa kommuniceras med elever, personal och
vårdnadshavare.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämnderna beskriver
hur de arbetar med trygghetsfrågor i olika former, exempelvis med
utgångspunkt i fullmäktigeuppdraget ”Åtgärder för ökad trygghet i
och utanför skolan” där insatser påbörjats med bland annat
installation av kameror. Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt
fyra fältassistenter, en funktion som i första hand styrts till skolor
med högstadium såväl i förebyggande syfte som för att stötta skolor
där incidenter förekommit.
Nämnderna skriver också att utbildningsförvaltningen har ett väl
utvecklat arbete för att åtgärda och genomföra förebyggande
insatser för att skapa trygghet i Haninges kommunala skolor.
Eleverna har i Haninge skolenkät, Elevhälsoenkäten och
Gymnasieantagningens elevenkät svarat att de upplever tryggheten
i skolorna som hög, i grundskolan ligger nivån mellan 82 procent
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och 90 procent och i gymnasieskolan är nivån mellan 84 och 95
procent.
Nämnderna hänvisar också till att det inte finns utrymme för
gemensamma ordningsregler för alla skolor då Skollagen
(2010:800), 5 kap. Trygghet och studiero 5§ Ordningsregler anger
att ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas
under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.
Rektorn beslutar om ordningsregler.”
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och föreslår att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens yttrande 2020-02-05, § 9
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020-02-04,
§5
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11, § 101
- Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-11, § 352
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Michael Fridebäck och Alexandra Anstrell - båda (M) och
Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: motionärerna, GFN och GVN
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