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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-04 kl. 13:00-14:15

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)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
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)
Ann-Louise Rönnerhed (Enhetschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§302
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Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om skriftligt omdöme i terminsbetygen

STK-2019-896
Sammanfattning

Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om skriftliga
omdömen i terminsbetygen, kommunfullmäktige uppdra åt grundskolenämnden att utreda
hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads grundskolor samt uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads
gymnasieskolor.
Enligt motionärerna är ett av de största problemen i dagens svenska skola brist på ordning.
Motionärerna menar att ordningsomdömen skulle tydliggöra för elever vilket beteende som
förväntas av dem i skolan och ett ordningsomdöme kan ge ett besked om att det är dags för
en förändring. Motionärerna vill koppla de ordningsregler som skolorna har till
ordningsomdöme i terminsbetygen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om skriftligt omdöme i terminsbetygen.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om bifall till motionen 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 28.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 191125 §655
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen
Grundskolenämnden beslut 191023 § 153 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 118
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Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga 28

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-896
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i
terminsbetygen
I svaret till motionen framgår det att det finns svårigheter omkring att huvudmannen ska införa skriftliga
ordningsomdömen i grundskolorna och gymnasieskolorna.
Det är just därför Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att frågan ska utredas.
Det är inte så att det är omöjligt att införa skriftliga ordningsomdömen i grundskolorna. Däremot
saknas det en vilja att utreda frågan för att övervinna de hinder som skulle försvåra förslaget.
Sverigedemokraterna anser att skriftliga ordningsomdömen har en formativ funktion gentemot både
elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att en elev får rätt stöd när han/hon bryter mot skolans
ordningsregler.
Om det inte blir några konsekvenser när elever bryter mot ordningsregler, så fortsätter eleven och
bryter mot etiska och moraliska regler samt samhällets lagar. Redan i skolan måste elever förstå att
det har sina konsekvenser när man bryter skolans ordningsregler.
Självklart är det möjligt att införa ett sådant omdöme. De eventuella hinder som finns går att komma
omkring genom att man utreder ett förslag. Däremot vill Socialdemokraterna och Liberalerna inte ha
ordningsomdömen i Malmös skolor.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)

