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Datum:
2020-08-25

§265
Svar på motion om att införa ett
resurscentrum för jämställdhet i skolan från
Tobias Smedberg (V} och Hanna Victoria Mörck

(V}

KSN-2019-1196
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionens första att-sats
2. att besvara motionens andra att-sats med föredragningen i ärendet.
Reservation

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslags första att-sats mot Tobias Smedbergs (V)
yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande
förslag.
Ordförande ställer därefter föreliggande förslags andra att-sats mot Tobias Smedbergs
(V) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande
förslag.
Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt den25
mars2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala
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kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

•
•

Datum:
2020-08-25

att kommunfullmäktige utreder möjligheten att införa ett resurscentrum för
jämställdhet i skolan i enlighet med motionens intention, samt
att samtlig personal inom Uppsalas skolor får stöd och kontinuerlig
kompetensutveckling kring hur man i sitt dagliga arbete kan arbeta med
genusfrågor.

Beslutsunderlag

•
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020
Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att
införa ett resurscentrum för jämställdhet i skolan
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2020-06-03

Diarienummer:
KSN-2019-1196

Handläggare:
Sophie Boekhout
Katarina Håkansson

Svar på motion av Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V) om att införa ett
resurscentrum för jämställdhet i skolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionens första att-sats
2. att besvara motionens andra att-sats med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt den 25
mars 2019
• att kommunfullmäktige utreder möjligheten att införa ett resurscentrum för
jämställdhet i skolan i enlighet med motionens intention, samt
• att samtlig personal inom Uppsalas skolor får stöd och kontinuerlig
kompetensutveckling kring hur man i sitt dagliga arbete kan arbeta med
genusfrågor.
Beredning
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.
Perspektiven för barn och jämställdhet har beaktats i ärendet. Näringslivsperspektivet
har inte bedömts som relevant i ärendet.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 18 maj 2020 och föreslagit att motionens
första att-sats avslås och att motionens andra att-sats besvaras med föredragningen i
ärendet.
Ledamoten för (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen och
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ledamoten för (SD) reserverade sig till beslutet till förmån för avslag till motionen.
Föredragning
I alla skolformers läroplaner finns ett tydligt jämställdhetsuppdrag. Uppdraget innebär
att synliggöra, problematisera och motverka könsmönster som begränsar barns och
elevers lärande, val och utveckling. Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra
till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor.
Trots en positiv utveckling så kvarstår utmaningar. Exempelvis har flickor högre
studieresultat men uppger i lägre grad än pojkar att de mår bra.
Jämställdhetsuppdraget ingår i den dagliga undervisningen och i alla skolformer pågår
särskilda insatser för att se till att lärmiljön utformas så att både pojkar och flickor ska
lyckas och må bra.
Det finns redan i dag stöd att få i detta utvecklingsarbete. Nedan ges några exempel:
•
•

•
•
•

•

På Skolverkets hemsida finns webbaserad kompetensutveckling och
stödmaterial.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder ett värderingsverktyg
som gör det lättare att ta ett helhetsgrepp runt inlärning och se hur
undervisningen och miljön behöver utformas för att både pojkar och flickor ska
ges möjlighet att lyckas.
Skolinspektionen har gjort tematiska granskningar som belyser viktiga
aspekter av arbetet för jämställdhet i skolan.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida erbjuder filmer och skrifter
kring jämställdhetsarbete.
Kommunledningskontoret har till uppgift att leda, stötta och samordna det
övergripande arbetet inom social hållbarhet och arbetar riktat med
jämställdhets- och hbtqfrågor. Här erbjuds fördjupande utbildningssatsningar
och möjlighet att normkritiskt granska och hbtq-diplomera sina verksamheter.
Tjejers rätt i samhället (TRIS) erbjuder utbildning i hedersrelaterat våld och
förtryck utifrån olika inriktningar.

Utbildningsnämnden bedömer att det hos olika aktörer redan finns tillgängligt stöd för
att stärka kompetensen för jämställdhetsarbete i skolan. Det bör därmed inte avsättas
särskilda resurser för att bygga upp och driva ett kommunalt resurscentrum för
jämställdhet i skolan.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020
Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att
införa ett resurscentrum för jämställdhet i skolan
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020
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Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör
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Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2020-05-18

§ 72
Svar på motion av Tobias Smedberg(V) och
Hanna Victoria Mörck (V) om att införa
resurscentrum för jämställdhet
UBN-2020-00434
Beslut
Utbildningsnämndenföreslårkommunfullmäktigebesluta
1. att avslåmotionensförsta att-sats,
2. att besvaramotionensandraatt-satsmed föredragningeni ärendet.
Reservationer
HannaVictoriaMörck(V)reserverarsig mot beslutettill förmånför bifall till motionen.
LinneBjuhr(SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför avslagtill motionen.
Yrkanden
HannaVictoriaMörck(V)yrkarbifall till motionen.
LinneaBjuhr(SD)yrkaravslagtill motionen.
Beslutsgång
Ordförandenställerpropositionpå bifall respektiveavslagpå det liggandeförslagets
förstabeslutssatsoch finner att utbildningsnämndenavslårmotionensförstaatt-sats.
Ordförandenställerdärefterpropositionpå bifall, besvaranderespektiveavslagpå det
liggandeförslagetsandrabeslutssatsoch finner att utbildningsnämndenbesvarar
motionensandraatt-satsmed föredragningeni ärendet.
Sammanfattning
TobiasSmedberg(V)och HannaVictoriaMörck(V)föreslåri en motion väcktden 25
mars2019

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2020-05-18

att kommunfullmäktigeutredermöjlighetenatt införa ett resurscentrumför
jämställdheti skolani enlighetmed motionensintention,samt
att samtligpersonalinom Uppsalasskolorfår stöd och kontinuerlig
kompetensutvecklingkring hur man i sitt dagligaarbetekan arbetamed
genusfrågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
daterad2020-02-10
Bilaga:Motion av TobiasSmedberg(V)och HannaVictoriaMörck(V)om att införa
resurscentrumför jämställdheti skolan.

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande

