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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-10

§ 52

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever
KSN-2017-1769
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
En förutsättning för att Uppsalas elever ska kunna tillgodogöra sig sin undervisning är att de känner
sig trygga i sin skola. Således anser Centerpartiet att tryggheten i våra skolor bör vara en prioritet för
Uppsala kommun. Motionen lyfter flera viktiga åtgärder för att säkerställa att alla elever känner sig
trygga, att kränkningar och lagöverträdelser beivras samt att skolans respons på kränkningar straffar
förövaren och inte offret. Centerpartiet står därför bakom motionen.
Sammanfattning
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, att
kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden:
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att fullt ut använda möjligheterna i skollagen för att
förrövaren ska byta skola istället för offret.
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att inrätta särskilda undervisningsgrupper för elever
som agerar negativt på ett sådant sätt att det kan befaras att de ska begå mycket allvarliga kränkningar.
- att se över behovet av en tydligare vägledning för polisanmälan av brott inom skolorna i Uppsala
kommun.
- att fortbilda lärare och annan skolpersonal om hur risker för grova kränkningar kan förebyggas och
avvärjas.
- samarbete med de fristående skolhuvudmännen verksamma i Uppsala för att tillsammans stärka
kompetensen kring hur grova kränkningar kan stoppas.
Yrkanden
Simon Alm (SD), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motion.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 25.
Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 84.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-26

§ 84

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever
KSN-2017-1769
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, att
kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden:
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att fullt ut använda möjligheterna i skollagen för att
förrövaren ska byta skola istället för offret.
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att inrätta särskilda undervisningsgrupper för elever
som agerar negativt på ett sådant sätt att det kan befaras att de ska begå mycket allvarliga kränkningar.
- att se över behovet av en tydligare vägledning för polisanmälan av brott inom skolorna i Uppsala
kommun.
- att fortbilda lärare och annan skolpersonal om hur risker för grova kränkningar kan förebyggas och
avvärjas.
- samarbete med de fristående skolhuvudmännen verksamma i Uppsala för att tillsammans stärka
kompetensen kring hur grova kränkningar kan stoppas.
Yrkande
Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017,
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden:
• utarbeta och implementera tydliga rutiner för att fullt ut använda möjligheterna i
skollagen för att förrövaren ska byta skola istället för offret.
• utarbeta och implementera tydliga rutiner för att inrätta särskilda undervisningsgrupper för elever som agerar negativt på ett sådant sätt att det kan befaras att de ska
begå mycket allvarliga kränkningar.
• att se över behovet av en tydligare vägledning för polisanmälan av brott inom skolorna
i Uppsala kommun.
• att fortbilda lärare och annan skolpersonal om hur risker för grova kränkningar kan
förebyggas och avvärjas.
• samarbete med de fristående skolhuvudmännen verksamma i Uppsala för att
tillsammans stärka kompetensen kring hur grova kränkningar kan stoppas.
Motionen återges som bilaga 1.
Beredning
Utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret har tillsammans berett ärendet.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 13 februari 2019 och föreslagit att motionen
besvaras med föredragningen i ärendet. Föredragningen i nämnden sammanfaller med
föredragningen nedan.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

I nämnden reserverade sig ledamoten för (KD), med instämmande från (M) och (C), mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande, att bifalla motionen. Ledamoten för (SD) reserverade
sig mot beslutet. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.
Föredragning
Det är en central uppgift för skolan att alla elever ska känna sig trygga. Rektor har ansvar för
den lokala skolmiljön där varje ärende ska tas på allvar men måste hanteras utifrån de berörda
individerna. Varje ärende är unikt.
Även om lagstiftningen ändrades år 2007 är möjligheterna att flytta en störande elev till annan
skola mycket begränsade. Enligt lagens förarbeten ska möjligheten att förflytta en elev
tillämpas restriktivt. Utgångspunkten är att andra åtgärder prövats och att det inte finns några
andra sätt att ge de övriga eleverna en acceptabel skolmiljö.
Kommunen måste göra en samlad bedömning av alla relevanta omständigheter i det enskilda
fallet och för att nå det eftersträvade resultatet måste möjligheten att använda andra mindre
ingripande åtgärder beaktas. Ytterst är det Skolväsendets överklagandenämnd som prövar
beslut om permanent förflyttning av en elev. Det ska också beaktas att en förflyttning kan
innebära att motsvarande problem bara flyttas till en annan skola.
En förflyttning av en elev får inte användas i bestraffningssyfte. Syftet måste alltid vara att
skapa en bra miljö för elevers lärande.
Under vissa förutsättningar får rektor, som en disciplinär åtgärd, besluta att en elev ska följa
undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller att eleven
ska undervisas på annan plats inom samma skolenhet. Ett sådant beslut får fattas efter en
utredning som visar att andra åtgärder inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt
för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero.
Endast om det finns synnerliga skäl får förflyttning till annan undervisningsgrupp gälla under
längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor. Skolan
kan också behöva göra en utredning om särskilt stöd om förutsättningarna för en sådan
utredning är uppfyllda. Utredningen utgör underlag för rektorns beslut. Om eleven behöver
särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Särskilt stöd får ges i stället för den
undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda
stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Det är endast om det finns
särskilda skäl som det särskilda stödet får ges enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp
En placering i en särskild undervisningsgrupp har till syfte att ge eleven möjlighet att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås. Det innebär att det inte är möjligt att bilda en särskild
grupp för elever som kränker andra.
En arbetsgrupp inom brottsförebyggande råden har tagit fram rutiner för anmälan av ärenden
till polisen. Dessa uppdaterades våren 2016 och är väl kända inom skolorganisationen.
Nämndens bild är att dessa rutiner fungerar väl.

De frågor som tas upp i motionen diskuteras återkommande inom skolorganisationen och tas
regelbundet upp vid fortbildning av lärare och skolledare.
Utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete med friskolorna. Dessa är representerade i
direktörens ledningsgrupp. Där tas löpande frågor av gemensamt intresse upp. Likvärdigheten
för alla barn och elever i Uppsala är ett fokus för samarbetet.
Avslutningsvis ska understrykas att Uppsalas skolor tar dessa frågor på stort allvar.
Lagstiftningen ger begränsade möjligheter för skolan att agera. Varje händelse har sin unika
problematik. De riktlinjer som finns, och som kontinuerligt ses över, kan bara ge generella
anvisningar. Förvaltningen ger skolorna stöd men det är rektor som har att agera i det enskilda
fallet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-02-13

§ 25

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever
UBN-2018-8660
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till fölinån för sitt eget yrkande.
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars
2017, att kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden:
- Utarbeta och implementera tydliga rutiner för att fullt ut använda
möjligheterna i skollagen för att förövaren ska byta skola istället för offret.
- Utarbeta och implementera tydliga rutiner för att inrätta särskilda
undervisningsgrupper för elever som agerar negativt på ett sådant sätt att det
kan befaras att de ska begå mycket allvarliga kränkningar.
- Att se över behovet av en tydligare vägledning för polisanmälan av brott inom
skolorna i Uppsala kommun.
- Att fortbilda lärare och annan skolpersonal om hur risker för grova kränkningar
kan förebyggas och avvärjas.
- Samarbete med de fristående skolhuvudmännen verksamma i Uppsala för att
tillsammans stärka kompetensen kring hur grova kränkningar kan stoppas.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange (C), 011e Romlin
(C) och Anna Johansson (C) och Linnea Bjuhr (SD) och yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jonas Segersam (KD) förslag och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
•Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 januari 2019.
Utbildningsnämndens arbetsutskott har lämnat förslag till beslut utan eget ställningstagande.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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