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Remiss av motion från Mohamed Yassin (MP) om elever som
inte är i behov av att undervisas i Svenska som andraspråk

GYVF-2020-1852
Sammanfattning

Mohamed Yassin (MP) har inkommit med motionen Elever som inte är i behov av att
undervisas i Svenska som andraspråk. I motionen yrkar Mohammed Yassin:
1. Att 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 eleven får läsa
rätt svenska.
2. Att lärare som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet.
3. Att grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tar fram
gemensamma bedömningsinstrument för svenska som andraspråk som bygger på objektiva
kriterier för Malmös skolor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att avge yttrande om motionen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anse motionens yrkanden
besvarade med hänvisning till det underlag som redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
och skickar det till kommunfullmäktige.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionens första förslag och att anse motionens andra och
tredje förslag besvarade.
Yrkanden
Anton Sauer (C) yrkar för Centerpartiet och Moderaterna bifall till motionens första förslag
och för andra och tredje förslaget i enlighet med liggande förslag, att dessa anses besvarade.
Juan Espitia (S) yrkar avslag på Anton Sauers yrkande.
Mohamed Yassin (MP) yrkar bifall till motionen.
Alexandra Thomasson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Fredrik Sjögren (L) yrkar bifall till Juan Espitias yrkande.
Gaby Wallström (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; bifall till motionen, bifall till motionens
första förslag och enligt förvaltningens förslag gällande motionens andra och tredje förslag
samt bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande föreslår en propositionsordning där yrkanden på motionens respektive förslag
ställs mot varandra. Nämnden godkänner föreslagna propositionsordning.
På motionens första förslag ställer ordförande att motionen ska anses besvarad mot att bifalla
motionen och finner att nämnden beslutat att motionen ska anses besvarad. Votering begärs
av Mohamed Yassin (MP). Ordförande föreslår att den som vill anse motionen besvarad
röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fredrik Sjögren (L), Björn Johansson (S), Peter Johansson (S), Gaby Wallström (S) och Juan
Espitia (S) röstar ja.
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Anton Sauer (C), Mohamed Yassin (MP), Alexandra Thomasson (V), Mats Brogren (M),
Katarina Johansson (M), Mats Mattsson (M), Rickard Åhman Persson (SD) och Oliver
Limachi (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med fem röster för att anse motionen besvarad och åtta röster för att
bifalla motionen. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionens första förslag.
På motionens andra förslag ställer ordförande att motionen ska anses besvarad mot att bifalla
motionen och finner att nämnden beslutat att motionen ska anses besvarad.
På motionens tredje förslag ställer ordförande att motionen ska anses besvarad mot att bifalla
motionen och finner att nämnden beslutat att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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