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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-25 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anna Blixt Nerme (M) ersätter Robert Lenir (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Kamyar Alinejad (S)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Marina Glisovic (Kommunikationschef)
Christina Malmberg (L) (Politisk sekreterare)
Johanna Callegari (Utredningssekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Andreas Lindahl (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Johan Magnusson (IT-pedagog)
Erik Leonartsson (Förstelärare)
Carina Sterner (Grundskollärare)
Johanna Ravhed (Informatör)
Ulrika Widgren (Förstelärare)
Louise Lindgren (Förstelärare)
Åsa Annerdahl (Enhetschef, Enheten för budget och uppföljning)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-03-03
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Sekreterare
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Erik Kytömäki
Ordförande
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Sara Wettergren (L)
Justerande
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John Eklöf (M)
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Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om
Matematik

GRF-2019-35496
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Miljöpartiet de gröna, om att utveckla
matematikundervisningen, till grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Grundskoleförvaltningen bedömer att det inte finns
behov av ytterligare ett uppdrag till förvaltningen om att utveckla matematikundervisningen
eftersom förvaltningen redan har ett pågående undersökande åtagande att undersöka vad som
krävs för att Malmös skolor ska utveckla en matematikundervisning som leder till att alla
elever utvecklas och når målen, vilket i stort sett innefattar de åtgärder som Miljöpartiet de
gröna yrkat på.
Mot denna bakgrund föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Anna Blixt Nerme (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig
reservation.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt
att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
John Eklöf (M) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionens första att-sats, samt att avslå motionen i övrigt.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Ordförandes förslag att bifalla
liggande förslag till beslut. Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag att bifalla motionen. Dels
John Eklöfs (M) förslag att bifalla motionens första att-sats.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar
att bifalla grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om matematik
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om matematik
Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
§26 GRNAU Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om matematik
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Reservation
Grundskolenämnden, 2020-02-25
Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
Diarienr: GRF-2019-35496
Matematikundervisingen på Malmös skolor är i behov av översyn och
utveckling. Precis som i skolor över hela landet är matematik det ämne som
Malmös elever har lägst måluppfyllelse i. Därför krävs det en rejäl genomlysning
av undervisingen och att skolförvaltningarna på riktigt analyserar hur
matematikämnet kan stärkas från förskola till gymnaisiet för att eleverna ska
kunna nå målen. Med tanke på att kvaliteten på matematiken är en nationell
utmaning är vi ytterst tveksamma till att det skulle räcka att en förvaltning har
ett åtagande, som endast berör grundskolan. Samtliga skolnämnder behöver
tillsammans analysera nuläget för att gemensamt vidta åtgärder för att utveckla
matematikundervisningen. Vi anser att åtgärder behövs över hela linjen, från
förskolan till gymnasiet. Vi tycker också att det är viktigt att Malmös
skolpolitiker tar ett större ansvar för att höja kvaliteten på
matematikundervisningen och att det därför är nödvändigt att fatta politiskt
beslut om att åtgärder behöver vidtas. Det skulle ge problemet den tyngd som
behövs.
Dessvärre ser inte de styrande skolpolitikerna och en majoritet i
grundskolenämnden samma behov av att politiskt fatta beslut om en utvecklad
matematikundervisning över hela linjen. Därför föll vårt bifallsyrkande, vilket vi
reserverar oss emot.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2019-35496: Remiss angående Motion av Mohamed
Yassin (MP) om Matematik
Moderaterna och Centerpartiet delar motionärens problembeskrivning och vi anser att
matematikkunskaperna bland Malmös elever är oroande låg. En utveckling som har varit känd
sedan länge allt eftersom sverige har halkat längre och längre ner i internationella jämförelser av
matematikkunskaper hos grund- och gymnasieelever. Utvecklingen är ytterst bekymmersam och
kommer leda till allvarliga konsekvenser i framtiden. Måluppfyllelsen och resultatutvecklingen
bland Malmös elever visar på en tydlig trend – den matematikundervisning som erbjuds håller
inte måttet. Även om det finns positiva exempel som Singaporematten på Munkhätteskolan så är
det lång långt ifrån tillräckligt. Därför anser vi att arbetet med att förbättra
matematikundervisningen måste påbörjas omedelbart.
Då vi inte fick gehör får vår yrkande så reserverar vi oss till förmån för bifall av motionens första
att-sats.
John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)

