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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Vakans C (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
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)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§95
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Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov
av att undervisas i Svenska som andraspråk

STK-2020-673
Sammanfattning

Mohammed Yassin (MP) har inkommit med en motion Elever som inte är i behov av att
undervisas i svenska som andraspråk. Motionären menar att det finns en osäkerhet i Malmös
skolor kring vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk samt vilka regler som gäller vid
bedömning av en elevs kunskaper i svenska. Främst gäller det elever som är födda i Sverige
men där båda föräldrar är utlandsfödda som, enligt motionären, hänvisas automatiskt till
svenska som andraspråk, men i vissa fall även då båda föräldrar är födda i Sverige.
Motionären yrkar att:
1. Grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i
uppdrag att se över vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att
samtliga elever ges möjlighet att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier
så att elever får läsa rätt svenska.
2. Lärare som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet.
3. Grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tar fram
gemensamma bedömningsinstrument för svenska som andraspråk som bygger på
objektiva kriterier för Malmös skolor.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Mohamed Yassins (MP) motion om elever som inte är i
behov av att undervisas i svenska som andraspråk besvarad med hänvisning till vad
som redovisats i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionens första att-sats och i övrigt bifall till
arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 36.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210222 §86
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Motion av Mohammed Yassin (MP) om elever
som inte är i behov av att undervisas i svenska som andraspråk
Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i
Svenska som andraspråk
Grundskolenämnden beslut 201118 § 173 med Reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201119 § 145
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga 36

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-673

Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i
Svenska som andraspråk
Mohamed Yassin (MP) lyfter upp ett relevant problem i sin motion. Däremot har förslagen inte så
mycket med själva problemet att göra. De objektiva kriterier för bedömning av vilka som ska placeras
i SVA, som Yassin efterfrågar, borde egentligen tas fram på nationell nivå. Sådana kriterier måste tas
fram på nationell nivå för att främja en likvärdig skola. Den otydlighet som finns i skolförordningen
om vilka som ska undervisas i SVA, kräver en revidering av skolförordningen, som kan göras på
nationell nivå.

Sverigedemokraterna lämnade in ett nämndsinitiativ om SVA och vikten av att höja måluppfyllelsen i
ämnet, till grundskolenämnden förra året, som behandlades vid grundskolenämndens sammanträde
27 maj 2020. Grundskolenämnden återremitterade nämndsinitiativet till grundskoleförvaltningen för
att undersöka och återkomma med ett fördjupat underlag kring undervisningen i SVA.

Resultatet av detta blev rapporten Fördjupat underlag kring undervisningen i svenska som
andraspråk som behandlades vid grundskolenämndens sammanträde 23 september 2020. Vid detta
sammanträde beslutade grundskolenämnden bland annat att ta fram gemensamma riktlinjer till
skolorna för bedömning om vem som kvalificerar sig till svenska som andraspråk. Det som
Miljöpartiet föreslår i sin motion genomfördes förra året tack vare ett nämndsinitiativ från
Sverigedemokraterna.
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Även om dessa riktlinjer som kommer tas fram av grundskoleförvaltningen inte är någon lösning på
problemet, om att bedömningen av vilka som ska placeras inom SVA inte blir likvärdig, så är det så
mycket som kommunen kan göra. Kommunen kan ta fram riktlinjer och ge en vägledning på hur en
sådan bedömning kan göras, men det är rektorn som tar själva beslutet om undervisning i SVA.
Kommunala riktlinjer i denna fråga skulle öka kunskapen om hur elever ska placeras i SVA och
likvärdigheten mellan skolor i Malmö. Däremot skulle kommunala bedömningsinstrument minska
likvärdigheten mellan kommuner, vilket inte är bra för den svenska skolan. Vi kan inte ha en situation
där alla kommuner har sina egna bedömningsgrunder för hur man placerar elever i SVA. Det ligger
även utanför kommunens kompetens att ta fram sådana bedömningsinstrument.

När det gäller den andra att-satsen om att lärare som undervisar inom SVA ska ha behörighet för
ämnet så står det i Skollagen 2 kap. 13§ att ”Endast den som har legitimation som lärare eller
förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen”. Självklart vill alla att
fler behöriga lärare ska anställas så Malmö stad kan följa Skollagen. Det är ingen som aktivt bryter
mot Skollagen. Därmed är förslaget från Yassin helt och hållet meningslöst eftersom själva förslaget
är redan en del av Skollagen.

Sverigedemokraterna har på ett seriöst sätt drivit frågan om att förbättra SVA-undervisningen och
fått fram riktiga resultat, där SVA-undervisningen ska utvecklas och förbättras utifrån de brister som
grundskoleförvaltningen uppmärksammat i sin rapport. Det ska även tas fram gemensamma riktlinjer
till skolorna för bedömning om vem som kvalificerar sig till SVA. Det är just för att vi har tagit denna
fråga på allvar och fått till riktiga förändringar, som vi inte kan stödja Mohamed Yassins (MP) KalleAnka-förslag.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)
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