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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Sara Wettergren (L) ersätter Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-02-19

Protokollet omfattar

§39
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om
möjlighet till betyg från årskurs 4

STK-2019-1676
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4. Utifrån en överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet,
Liberalerna och Kristdemokraterna infördes 2017 en försöksverksamhet där skolor gavs
möjlighet att sätta betyg från årskurs 4. Då intresset att delta i försöksverksamhet var för lågt
för att kunna göra en utvärdering föreslås nu att alla skolor får möjlighet att införa tidigare
betyg under återstående tid av försöksperioden.
Grundskolenämnden har yttrat sig och ställer sig generellt positiv till promemorians förslag
men anser att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare betyg bör utredas
närmare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag till
yttrande och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för Moderaternas yrkande i grundskolenämnden
den 22 januari 2020 § 2.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 5.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
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Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200210 §82
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Remiss från Utbildningsdepartementet
Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande - promemoria om möjlighet
till betyg från årskurs 4
Grundskolenämnden beslut 200122 § 2 med Reservation (MP) och Muntlig
reservation (M)
Remissvar från grundskolenämnden
Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om möjlighet till betyg från
årskurs 4
Promemoria - Möjlighet till betyg från årskurs 4
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Bilaga 5

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12: Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om möjlighet
till betyg från årskurs 4

Stoppa experimenten med våra elever
Det finns inga vetenskapliga belägg att tidigare betyg ger ett bättre lärande. Tvärtom, risken
är överhängande att elever som lär lite långsammare upplever motgångar i tidiga betyg och
därmed känner sig misslyckade. Betyg är ett sätt att slå ut svagare elever tidigare, betyg är
inte något framåtsträvande som utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Genom att införa
tidigare betyg kommer lärarnas dokumentationsbörda öka ytterligare och det tar tid och
kraft från undervisningen. Vi ska inte genom försöksverksamheter inom skolan riskera att
elever som utsätts för dessa får sämre förutsättningar än de som slipper. Betyg i tidigare
skolår är borgerlig plakatpolitik utan vetenskapligt stöd, att nu Socialdemokraterna också vill
införa försök visar på hur de gett upp kampen för en likvärdig solidarisk skola.
Vi i Vänsterpartiet yrkar att Malmö stad ska avstyrka förslaget om tidigare betyg.
Malmö 2020-02-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
Moderaterna yrkade att andra meningen i första stycket i förslaget till yttrande ändras från
"Kommunstyrelsen anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare
betyg bör utredas närmare eftersom de nationella utredningar som gjorts inte i tillräcklig
omfattning ger belägg för effekter av betygsättning i tidigare årskurser."
till:
"Kommunstyrelsen anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling
och tidigare betyg bör utredas närmare."
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 6

Malmö stad

1 (2)

Kommunstyrelsen
Yttrande

Datum

2020-02-14
Adress

August Palms Plats 1
Till

Diarienummer

Utbildningsdepartementet

STK-2019-1676

Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om möjlighet till betyg
från årskurs 4
U2019/04190/S
Yttrande

Kommunstyrelsen ställer sig generellt positiv till promemorians förslag om att utöka möjligheten för alla skolor att delta i försöksverksamheten. Kommunstyrelsen anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare betyg bör utredas närmare eftersom
de nationella utredningarna som gjorts inte i tillräcklig omfattning ger belägg för effekter av
betygssättning i tidigare årskurser.
Frågan om i vilka årskurser betyg ska sättas kan även medföra konsekvenser för huvudmannens beslut om kompetensutveckling och fördelning av lärarresurser mellan skolenheter.
För berörda skolenheter och årskurser i försöksverksamheten gäller inte skollagens krav på
att upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner. Kommunstyrelsen vill påpeka att det
även i en försöksverksamhet är viktigt med ett förtydligande kring utvecklingssamtal enligt
skollagens rådande krav då de framåtsyftande individuella utvecklingsplanerna tas bort för
deltagande elever i försöksverksamheten.
Ytterligare en faktor att beakta är på vilken nivå beslut om att införa betyg i åk 4 och 5 ska
fattas. Sveriges kommuner och regioner understryker att huvudmannen bör ansvara för beslut om att införa betyg i årskurs 4 och 5, eftersom när det gäller betygssättningen utgör det
en del av huvudmannens ansvar för uppföljning och likvärdighet.

Ordförande

Sekreterare

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Anna-Lena Alnerud

2 (2)
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation.

