1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-19 kl. 13:00-15:05

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1: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)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgethchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-08-26

Protokollet omfattar

§262
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§

262

Remiss från Utbildningsdepartementet - Möjlighet till betyg från
årskurs 4 - efter försöksverksamheten

STK-2020-874
Sammanfattning

I början av 2020 lämnade Malmö stad ett yttrande över promemorian om Möjlighet till betyg
från årskurs 4, STK-2019-1676. Förslaget ville öppna upp för fler skolor att delta i den
försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg från årskurs 4 och 5.
I denna promemoria föreslås att det i skollagen ska införas bestämmelser som innebär att en
rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och
sameskolan samt i årskurs 5 och 6 i specialskolan vid en skolenhet som rektor ansvarar för.
Lärarna vid berörd skolenhet ska ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut. Rektorn ska
snarast underrätta för huvudmannen om beslutet och huvudmannen ska anmäla beslutet till
Statens skolverk.
För de skolenheter och årskurser som beslutet omfattar ska inte skollagens krav på att
upprätta individuella utvecklingsplaner gälla.
Författningsändringar föreslås tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avstår från att lämna yttrande på remissen från
Utbildningsdepartementet - Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter
försöksverksamheten.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar på ändring i förslag till yttrande i den andra meningen med att sätta
punkt efter: "Kommunstyrelsen anser att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och betyg i tidigare
årskurser behöver utredas ytterligare." Samt stryka den följande meningen: "Framförallt eftersom de
redan gjorda nationella utredningarna inte i tillräcklig omfattning ger belägg för positiva effekter av
betygssättning av elever i tidigare årskurser."
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar på ändring i förslag till yttrande i den första meningen med att byta
ut ordet "avvaktande" mot "kritisk" enligt följande: "Kommunstyrelsen ställer sig kritisk till
promemorians förslag om införande av bestämmelser som ger rektorer möjlighet att bestämma om skolan ska
ge elever betyg från årskurs 4 och 5."
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Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) yrkande med instämmande av
Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ajournering
Behandling av ärendet fortsätter efter ajournering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag
på Håkan Fäldts (M) ändringsyrkande och avslag på Stefana Hotis (MP) ändringsyrkande.
Ordförande ställer först proposition på att avslå eller bifalla Håkan Fäldts (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det. Ordförande ställer sedan proposition på att
avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå
det.
Omröstning
Omröstning begärs av Stefana Hoti (MP).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som yrkar avslå Stefana
Hotis (MP) ändringsyrkande röstar ja och den som yrkar bifalla Stefana Hotis (MP)
ändringsyrkande röstar nej. Omröstning genomförs och utfallet blir 5 ja-röster mot 6 nejröster och 2 som avstår från att rösta, se voteringslista.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Stefana Hotis (MP) yrkande att byta
ut ordet "avvaktande" mot "kritisk" i förslag till yttrande.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på reviderat förslag till yttrande med instämmande av Magnus
Olsson (SD) och ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla reviderat förslag till yttrande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget till yttrande och att kommunstyrelsen
avstår från att sända yttrande till Utbildningsdepartementet.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 5.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
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Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200817 §482
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till yttrande över promemoria - Möjlighet
till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200817 Remiss från Utbildningsdepartementet, Möjlighet
till betyg från årskurs 4
Förslag till yttrande över promemoria - Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter
försöksverksamheten
Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten
Remiss från Utbildningsdepartementet - Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter
försöksverksamheten
Remissvar från grundskoleförvaltningen

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-08-19

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §262

Remiss från Utbildningsdepartementet - Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter
försöksverksamheten, STK-2020-874
Ärende:

Voteringslist(or)
Avslå Stefana Hotis (MP) yrkande röstar ja och bifalla Stefana Hotis (MP) yrkande röstar nej.
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande
Andréas Schönström (S), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
John Roslund (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
5

X
6

2

6
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Bilaga 4
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-08-19
Remiss från utbildningsdepartementet- Möjlighet till betyg från årskurs
4-efter försöksverksamheten
Diarienr: STK-2020-874
Då både nationell och internationell skolforskning har sparsamma belägg för att
betyg i lägre klasser har gynnsamma effekter för barnen är det för oss i
Miljöpartiet de gröna i Malmö självklart att vi ställer oss kritiskt i frågan. Att
prestationsstress ska krypa ner i åldrarna när barn och unga ska utveckla sin
lärlust och nyfikenhet är inget vi förespråkar. Vi anser att de beslut som tas som
berör barn självklart ska utgå ifrån barnens bästa.
Miljöpartiet vill också lyfta den bristfälliga hanteringen av detta ärendet. Dels
för att grundskullenämnden inte har fått möjlighet att yttra sig men också för att
kommunstyrelsen fråntogs möjlighet att yttra sig i frågan då
Socialdemokraternas och Liberalernas minoritetsstyre med hjälp av
Sverigedemokraterna hellre valde att inte skicka något svar än att godta att
majoriteten i kommunstyrelsen ställde sig bakom Miljöpartiets förslag att yttra
sig kritiskt snarare än avvaktande. Effekten blir att Sveriges tredje största stad
inte tycker något i en fråga som berör så många barn. Vi kan bara konstatera att
Liberalernas känslighet i denna fråga fick gå framför barnens intressen i frågan.
För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 5

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-08-19: Ärende 6. Remiss från Utbildningsdepartementet - Möjlighet till betyg från
årskurs 4 -efter försöksverksamheten

Vänsterpartiet yrkade bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande för att skärpa skrivningen i
remissyttrandet avseende meningen “Kommunstyrelsen ställer sig avvaktande till
promemorians förslag om införande av bestämmelser som ger rektorer möjlighet att
bestämma om skolan ska ge elever betyg från årskurs 4 och 5.”
Istället för “avvaktande” ville vi ändra ordet till “kritiska”, då remissyttrandet i alla
avseenden faktiskt var kritiskt. Moderaterna och Centerpartiet valde även de att ställa sig
bakom det förslaget till beslut.
Då Liberalerna och Socialdemokraterna vägrade gå med på den ändringen och istället
röstade för Sverigedemokraternas avslagsyrkande föll beslutet ut så att inget yttrande alls
skickas från Malmö Stad.
Vi ställer oss väldigt frågande till ett styre som avsäger sig sin möjlighet att yttra sig i en så
viktig fråga som betyg för våra elever, på grund av prestige gällande ett ord.
Då vårt yrkande om bifall till det reviderade remissvaret föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-08-19
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-874

Remiss från Utbildningsdepartementet – Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter
försöksverksamheten
På grund av oenigheter i kommunstyrelsen och styrets oförmåga att hörsamma andra partier i
kommunstyrelsen lyckades inte kommunstyrelsen komma överens om ett remissvar för att skicka
tillbaka till Utbildningsdepartementet.

Sverigedemokraterna vill att ämnesbetyg ska sättas från årskurs fyra. Tydliga utvärderingar och betyg
är en naturlig och integrerad del av den svenska skolan. Vi vill därför att betyg ska införas redan i
årskurs fyra.

Betyg i relativt tidiga årskurser gör det möjligt att tidigt upptäcka barn i behov av stödinsatser, vilket
är det enskilt viktigaste argumentet. Det möjliggör även för föräldrarna att få en mer rättvis bild av
sina barns kunskapsnivå, då de omdömen som ges verbalt med föräldrarna i praktiken inte visat sig
tillräckliga.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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