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Remiss Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stad

GRF-2021-3654
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har bett om yttrande från grundskolenämnden om Jörgen Grubb (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) motion om att motverka betygsinflation i Malmö stad.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande om att
motionens båda förslag ska anses vara besvarade, med hänvisning till de föreslagna
åtgärder som framkommit i internkontroll under läsåret 2020/2021.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser in
komma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande och ställer sig positiv till motionen.
Ordföranden yrkar att grundskolenämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och ställer
sig positiv till motionen och dels ordförandens förslag att grundskolenämnden beslutar i
enlighet med liggande förslag till beslut.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnde beslutar
i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210813 Remiss Motion av Jörgen Grubb (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stad
Förslag till yttrande GRN 210824 Remiss Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stad
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor
§93 GRNAU Remiss Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stad
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Följebrev Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
motverka betygsinflation i Malmö stad
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-3654

Remiss Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
betygsinflation i Malmö stad
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 grundskolenämnden skulle avslå förslaget till yttrande och föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________

________________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2021-08-24
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