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Yttrande
U2019/04190/S
Utbildningsdepartementet

Remissvar: Möjlighet till betyg från årskurs 4
Sammanfattning
Kalix kommun har läst promemorian ”Möjlighet till betyg från årskurs 4” Kalix
kommun har inget att invända till förslaget till ändring i försöksverksamheten i
stort, men är tveksam till att rektor ska få besluta eftersom det ytterligare kan
påverka likvärdigheten negativt.
Utredningens förslag i stort:
• Skolor som vill ska kunna få sätta betyg från årskurs 4
• Ändringen innebär att begränsningen av hur många skolenheter som får delta i
försöksverksamheten tas bort.
• Det ska vidare vara rektorn som får besluta att betyg ska sättas i nämnda
årskurser och skolformer vid den skolenhet som rektorn ansvarar för.
• Det bedöms vidare att det är tillräckligt att rektorn gör en enkel anmälan om
deltagande i försöksverksamheten till Skolverket.
• Ändringen i skollagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
Kalix kommun vill ändå påpeka att betyg från årskurs 4 inte är något som är
önskvärt. I dagsläget fångas elever upp via IUP och skriftliga omdömen, detta
tillsammans med läsa-skriva-räknagarantin är mer än tillräckligt. Betyg blir enbart
stressande för eleverna och inget som ökar måluppfyllelsen.
I detta ärende har huvudmannen beslutat. Skolchefen har varit föredragande.
Kalix 2020-01-07
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Dnr 2019-00209 60

Remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna följande remissvar till utbildningsdepartementet:
Kalix kommun har läst promemorian ”Möjlighet till betyg från årskurs 4”
Kalix kommun har inget att invända till förslaget till ändring i
försöksverksamheten i stort, men är tveksam till att rektor ska få besluta
eftersom det ytterligare kan påverka likvärdigheten negativt.
Utredningens förslag i stort:
• Skolor som vill ska kunna få sätta betyg från årskurs 4.
• Ändringen innebär att begränsningen av hur många skolenheter
som får delta i försöksverksamheten tas bort.
• Det ska vidare vara rektorn som får besluta att betyg ska sättas i
• nämnda årskurser och skolformer vid den skolenhet som rektorn
ansvarar för.
• Det bedöms vidare att det är tillräckligt att rektorn gör en enkel
anmälan om deltagande i försöksverksamheten till Skolverket.
• Ändringen i skollagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
Kalix kommun vill ändå påpeka att betyg från årskurs 4 inte är något
som är önskvärt. I dagsläget fångas elever upp via IUP och skriftliga
omdömen, detta tillsammans med läsa-skriva-räknagarantin är mer än
tillräckligt. Betyg blir enbart stressande för eleverna och inget som ökar
måluppfyllelsen.
Reservation
Sara Cave (M), Sandra Bergström (M), Ann-Sofie Esperi (C), Tomas
Johsund (L) reserverar sig mot sista stycket i remissvaret och vill att
detta stryks helt och hållet.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun är en av remissinstanserna som ges möjligt att yttra sig
till förslaget om möjlighet till betyg från årskurs 4.
Skälen för förslaget enligt remissunderlaget
Enligt januariavtalet ska möjligheten för skolor som vill sätta betyg från
årskurs 4 införas den 1 juli 2020. Mot bakgrund av regeringsformens
beredningskrav (7 kap. 2 § regeringsformen) är det dock inte möjligt
med ett sådant ikraftträdande. Det föreslås därför att såväl den
föreslagna ändringen i skollagen som ändringarna i försöksförordningen
ska träda i kraft den 1 augusti 2020. Den ändrade regleringen blir
därmed tillämplig inför läsåret 2020/21. En skolenhet som före den 1
augusti 2020 deltar i försöksverksamheten bör fortsatt ingå i denna och
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omfattas av de nya bestämmelserna, så länge rektorn inte har anmält till
Skolverket att skolenheten inte längre ingår i försöket.
Yrkande
Sara Cave (M), Sandra Bergström (M), Ann-Sofie Esperi (C), Tomas
Johsund (L) föreslår att sista stycket i svaret tas bort.
Motivering: Ställningstagandet enligt nedan efterfrågas inte i remissen
från utbildningsdepartementet:
"Kalix kommun vill ändå påpeka att betyg från årskurs 4 inte är något som är
önskvärt. I dagsläget fångas elever upp via IUP och skriftliga omdömen, detta
tillsammans med läsa-skriva-räknagarantin är mer än tillräckligt. Betyg blir
enbart stressande för eleverna och inget som ökar måluppfyllelsen".

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet från Moderaterna, Centerpartiet och
Liberalerna för röstning mot arbetsutskottets förslag och finner att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
I detta ärende har skolchefen varit föredragande
Beslutsunderlag
Remissvar - Möjlighet till betyg från årskurs 4.
Remiss från utbildningsdepartementet - Möjlighet till betyg från åk 4.
Promemoria - remissunderlag
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsdepartementet
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