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Datum: Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26

Svar på motion om feministiskt självförsvar i 
skolan från Tobias Smedberg (V) och Hanna 
Victoria Mörck (V) 

KSN-2019-1197 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen.

Reservation 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Detta har funnits i andra kommuner och vi ser inga problem med att det även ska finnas i 

Uppsala. Att ge unga tjejer möjligheten till att ta del av feministiskt självförsvar i skolan är 

ett sätt att ändra maktförhållanden mellan könen och uppgradera tjejers ställning för 

ökad trygghet. Ingen tjej ska behöva känna rädsla på gator och torg. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörck (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 
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Datum: Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 
2019 att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i 
feministiskt självförsvar till alla tjejer i högstadie- och gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 8

• Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019

• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 
feministiskt självförsvar i skolan

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 8

Svar på motion om feministiskt självförsvar i
skolan från Tobias Smedberg (V) och Hanna
Victoria Mörck (V)

KSN-2019-1197

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attavslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot avslag och finner
att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019
att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i feministiskt
självförsvar till alla tjejer i högstadie-och gymnasieskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019
Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om
feministiskt självförsvar i skolan
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019
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Svar på motion om feministiskt självförsvar i
skolan från Tobias Smedberg (V) och Hanna
Victoria Mörck (V)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktigebesluta

1.attavslå motionen.

Ärendet

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars
2019 att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i
feministiskt självförsvar till alla tjejer i högstadie-och gymnasieskolan.

Motionen återges som bilaga1.

Beredning

Ärendet har berettsav kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen.

Perspektiven för barn och unga samt jämställdhet har beaktats i ärendet.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 21 november 2019 och föreslagit att avslå
motionen. Ledamöternaför (V) reserveradesig mot beslutet till förmån för eget
yrkande, att bifalla motionen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.

Föredragning

Utbildningsnämnden delar utgångspunkten att alla barn och ungdomar ska känna sig
trygga såväl på gator och torg som i skolan.

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-01-16 KSN-2019-1197

Handläggare:
Sophie Boekhout
Katarina Håkansson

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Som anges i skollag och läroplaner ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag 

främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Alla 
som arbetar i skolan ska aktivt motverka kränkande behandling och sexuella 

trakasserier.  

Skolorna arbetar utifrån sina olika förutsättningar för att arbeta främjande och skapa 

gott skolklimat. Att stärka elevers självkänsla ingår som en naturlig del i skolans 

uppdrag.   

Det ingår också ett jämställdhetsperspektiv i kursplanerna och i ämnesplanerna för 
flertalet ämnen. Frågor om jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer ska 
integreras i ämnesundervisning. Att utmana normer kring maskulinitet och femininitet 

är en del av detta arbete.  

Lärare väljer i samspel med kollegor och rektor, undervisningsmaterial och 

lektionsupplägg som ska anpassas till den aktuella elevgruppen.  

Ett arbete med att stärka självförtroendet ska genomsyra undervisningen för alla 

elever och att ge endast flickor, som en utvald grupp, utbildning i självförsvar, ligger 
inte inom ramen för läroplanernas uppdrag.   

Däremot arrangeras utbildningar i självförsvar vid kommunens fritidsgårdar. I vår är, till 

exempel, Uppsala tjej- och transjour inbokad på flera fritidsgårdar med sin utbildning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2020 

 Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 

feministiskt självförsvar i skolan 

 Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§187 

Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 
feministiskt självförsvar i skolan 
UBN-2019-8989 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån försitt eget yrkande. 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 
mars 2019 att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i 
feministiskt självförsvar till alla tjejer i högstadie- och gymnasieskolan. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Helena Hedman Skoglund (L) ställer arbetsutskottets förslag till beslut 
mot Hanna Victoria Mörcks (V) med fleras yrkande. Arbetsutskottet bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 2 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkand e 

93 
Justerandes si n 



Kommunhuset, Stationsgatan 12 d61 
27 november klo4an 17.00 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
as Segersam, ju erare 

tt/ i e 
an Skoglund, o dför6nde 

Utses att justera: Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 177-194 

Vfrä Lik 
Susanna Nordström, sekreterare 

Datum: 
Protokollet finns 
tillgängligt på 

Underskrift: 

2019-11-21 Anslaget tas ner: 2019-12-19 

www.uppsala.se  uh(  

UV* 64)(44i" 

Uppsala 
kommun 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 - 18.06 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Helena Hed man Skoglund (L), ordf. 
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordf. 
Hanna Victoria Mörck (V), 3:e vice 
ordf. 
Asal Gohari (5) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Dima Sarsour (5) 
Agneta Boström (S) 
Susanne Engström (MP) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Fredrik Hultman (M) 
011e Rom lm (C) 
Daniel Rogozinski (V) 
Lage Hedin (M), tjänstg. ersättare 
Jim Andersson (SD), tjänstg. 
ersättare  

Ersättare: Petri Lähteenmäki (S) 
Henry Montgomery (5) 
Oscar Matti (L) 
Lennart Köhler (MP) 
Gabriella Lange (M) 
Anna Johansson (C) 
Cecilia Widell (KD) 
Emma Van Alter (V) 

Lars Romanus, Tf. utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist, chef systemstöd, Erik Ojala, chef 
Kommunal Förskola, Ingela Hamlin, chef Kommunal Grundskola, Christine Kastner 
Johnson, chef Kommunal Gymnasieskola, Jesper Djupström, avdelningschef 
lokalplanering, Ingrid Holström, verksamhetsstrateg, Elin Lundqvist, controller, 
Magdalena Casteryd, kommunikatör, Katarina Håkansson, koordinator, Catarina 
Eriksson, strateg, Tommy Eriksson, verksamhetsanalytiker 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Utbildningsnämnden Sista dag att överklaga 2019-12-19 
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