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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-03-17

Protokollet omfattar

§72
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Remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet,
kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)

STK-2019-1584
Sammanfattning

Regeringen beslutade i maj 2018 att kartlägga behov av åtgärder när det gäller undervisningen
i modersmål och studiehandledningen på modersmål i grundskolan. Utredningen har i sitt
direktiv givits två konkreta uppdrag att utreda:


Modersmålsundervisningen



Studiehandledning på modersmål



Båda med syfte att förbättra elevernas studieresultat.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och ställer
sig i stort positiva till elevers förstärkta rätt gällande modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om avslag på förslag till yttrande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 200217 §96
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering
Förslag till yttrande - För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering
Remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU
2019:18)
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
Grundskolenämnden beslut 200122 § 1 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200131 § 9 med Reservation (SD)
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1584
Remiss från Utbildningsdepartementet – För flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
Det finns flera förslag i utredningen som Sverigedemokraterna motsätter sig mot. Att reglera
modersmålet i skolans timplaner är en märklig åtgärd när lärare och skoldebattörer samtidigt säger att
det finns för få undervisningstimmar för andra viktiga ämnen.
Sverigedemokraterna vänder sig även mot att reglera en rätt till modersmålsundervisning i
förskoleklassen.
Sverigedemokraterna och resten av oppositionen lyckades stoppa besparingar i Malmös grundskolor.
Att upprätta en skyldighet för huvudmannen att anordna undervisning i modersmål under hela
grundskolan och gymnasieskolan bär med sig stora kostnader. Redan idag tvingas många kommuner
genomföra besparingar inom skolväsendet.
Förslaget om att elever ska kunna få välja modersmålsundervisning i mer än ett språk är
anmärkningsvärt. Sverigedemokraterna tar avstånd från detta förslag.
Sverigedemokraterna anser att den kommunalt finansierade modersmålsundervisningen bör
avskaffas. Därmed stödjer vi inte förslaget till yttrande som instämmer i en förstärkning och
institutionalisering av modersmålsundervisningen.
Anslaget till modersmålsundervisningen uppgår till 125 miljoner kr i grundskolenämndens budget för
2020. Att stärka rätten till modersmålsundervisning skulle öka dessa kostnader.
Det svenska språket är inkörsporten till det svenska samhället och arbetsmarknaden. Därför borde de
resurser som satsas på modersmål satsas på viktigare ämnen, som svenska, matematik, historia och
samhällskunskap.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

