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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-12 kl 10:00-11:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§360

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1: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)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
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§

360

STK-2021-168

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stads
kommunala skolor

Sammanfattning
Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att
motverka betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor. Motionärerna föreslår att
grundskolenämnden varje år ska återkomma med en fördjupad rapport om
betygsinflationen i Malmös kommunala skolor, som ska redovisas för kommunfullmäktige.
Motionärerna föreslår även att denna fördjupade rapport ska ligga till grund för beslut om
att motverka betygsinflation.
Grundskolenämnden har yttrat sig i ärendet och anser att motionens båda förslag är
besvarade med hänvisning till de åtgärder som föreslås i den genomförda
internkontrollplanen Diskrepans mellan betyg och resultat på nationella proven.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om att motverka betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor besvarad
med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Olin (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga 32.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 210927 §543

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stads
kommunala skolor

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
motverka betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor

Grundskolenämnden beslut 210824 § 126 med Reservation (SD)

Remissvar från grundskolenämnden
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Bilaga 32

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-168

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslagen:

•

Att grundskolenämnden varje år ska återkomma med en fördjupad rapport om
betygsinflationen i Malmös kommunala skolor, som ska redovisas för kommunfullmäktige.

•

Att grundskolenämnden med ovannämnda fördjupade rapport som grund ska besluta om
åtgärder för att motverka betygsinflationen.

Sedan Sverigedemokraterna lämnade in sin motion har vissa åtgärder vidtagits för att motverka
betygsinflationen, vilket redovisas i grundskolenämndens yttrande. Det som saknas i dessa åtgärder
är den tydliga uppföljning som borde redovisas för de förtroendevalda, så nödvändiga beslut kan tas i
frågan om betygsinflation.

Man kan även notera att vissa av dessa åtgärder är givna. Att rektorer ska följa upp betyg och
nationella provbetyg inom skolenheten så att det vid behov blir möjligt att sätta in insatser som
skapar förutsättningar för rättvisa och likvärdiga betyg, är givet. Det är någonting som en rektor ska
göra. Det ingår redan i en rektors uppdrag att verka för likvärdiga betyg och följa upp betygen och de
nationella provbetyg inom den skolenhet där rektorn verkar.
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Flera av de åtgärder som grundskolenämnden redogör för i sitt yttrande är på liknande sätt uppdrag
som rektorer och lärare redan innehar.

Sverigedemokraternas motion efterfrågar politiskt ansvar för att motverka betygsinflationen. Det
operativa ansvaret för att motverka betygsinflation ligger på rektorer och lärare. Det strategiska
ansvaret att motverka betygsinflation ligger på förvaltningen och förtroendevalda. Det politiska
styret i Malmö vill komma undan från det politiska ansvaret, även i denna viktiga fråga som berör
barnens framtid.

Sverigedemokraterna vidhåller vår ståndpunkt om att ett större politiskt ansvar måste tas i frågan
om motverkandet av betygsinflation.

Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)
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