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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-14 kl. 13:00-16:15

Plats

Triangeln 1-2, 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)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
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)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§352
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352

Motion av Mohamed Yassin (MP) om att utveckla
matematikundervisningen

STK-2019-1641
Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att utveckla
matematikundervisningen. I motionen yrkar Mohammed Yassin (MP) att skolförvaltningarna
får i uppdrag att:





utveckla matematikundervisningen i Malmös skolor med målsättningen att fler elever
ska nå behörighet i ämnet,
skolförvaltningarna granskar kvaliteten på den befintliga matematikundervisningen
och sätter in stöd där det behövs,
skolförvaltningarna identifierar goda exempel och sprida kunskapen till fler, samt
Pedagogisk Inspiration (PI) får i uppdrag att ta fram stöd och verktyg för att öka
kvaliteten på matematikundervisningen.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet
där det framgår att det redan pågår arbete i linje med vad motionären efterfrågar. Förslaget är
att motionen bör anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Mohammed Yassins (MP) motion om att utveckla
matematikundervisningen besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på att anse motionens första att-sats vara besvarad mot att
bifalla den och finner att kommunstyrelsen beslutar att anse den vara besvarad. Ordförande
ställer sedan proposition på att anse motionens andra, tredje och fjärde att-sats vara besvarad
mot att bifalla dem och finner att kommunstyrelsen beslutar anse dem vara besvarade.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
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Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201005 §585
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Motion av Mohamed Yassin (MP) om att
utveckla matematikundervisningen
Motion av Mohamed Yassin (MP) om matematik
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200424 § 53 med muntlig
reservation (MP)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 22 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden

