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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-24 kl. 09:00-11:45

Plats

Stadshuset, sessionssalen

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Anette Ellis (S)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Linus Nilsson (SD)
Narcis Spahovic (L) ersätter Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Katarina Johansson (M) ersätter Mats Krister Mattsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Johansson (S)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Jerker Kaj (Lärare)
Ida Thell (Utredningssekreterare)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-04-29

Protokollet omfattar

§53
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Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik, STK2019-1641

GYVF-2019-5584
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion av
Miljöpartiet om att utveckla matematikundervisningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det inte finns behov av ytterligare ett
uppdrag till förvaltningen om att utveckla matematikundervisningen eftersom förvaltningen
redan har pågående utvecklingsåtgärder för att Malmös skolor ska utveckla en
matematikundervisning som leder till att alla elever utvecklas och når målen för sin
utbildning. Därav föreslås att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens yrkanden besvarade
med hänvisning till pågående utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse i matematik.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till kommunfullmäktige.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Mohamed Yassin (MP) yrkar bifall till motionen.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen om bifall till liggande förslag mot bifall till motionen och finner
att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat att bifalla liggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mohamed Yassin (MP) anmäler muntlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







Följebrev Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik, STK-2019-1641
Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Förslag till yttrande över motion av Mohamed
Yassin (MP) om Matematik
Förslag till yttrande över motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
Beslut GVNAU 2020-04-16 §50 Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) om
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