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

GRF-2019-16300
Sammanfattning

Grundskolenämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna ett yttrande gällande
en motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende skriftliga
omdömen i terminsbetygen. Grundskoleförvaltningen bedömer att Malmö stads grundskolor
redan idag har möjlighet att vidta proaktiva och reaktiva åtgärder i syfte att uppnå trygghet
och studiero. Vidare finns anledning att avvakta med en utredning då riksdagen i maj 2019
uppmanade regeringen att göra det möjligt för skolor att ge elever på högstadiet och
gymnasiet skriftliga ordningsomdömen i terminsbetygen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens förslag till yttrande och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att bifalla liggande
förslag till beslut.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Remiss angående motion av Jörgen Grubb
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Förslag till yttrande GRNAU 191011 Remiss angående 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
Förslag till beslut §113 GRNAU Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen

5

Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-16300

Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Som det står i grundskolenämndens yttrande finns det svårigheter omkring att
huvudmannen ska införa skriftliga ordningsomdömen i grundskolorna.
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 yttrande och bifall till motionen.
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Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)

