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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-30 kl. 15:00-15:15

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§696

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av
Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

STK-2020-1225
Sammanfattning

Betygsutredningen Bygga, bedöma, betygssätta – Betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper, har haft som syfte att utreda och föreslå en modell för hur ämnesbetyg kan
införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det ingick även att utreda och lämna förslag
till justeringar i betygssystemet för alla skolformer, för att främja elevers kunskapsutveckling
och att betygen bättre ska spegla elevernas kunskaper.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och är
generellt positiva till förslagen i utredningen. Synpunkter och kommentarer förs fram i förslag
till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag till
yttrande och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att ordet avstyrker stryks i förslag till yttrande
under punkten 13.1 och ersätta det med formuleringen i kursiv stil: "Kommunstyrelsen ställer
sig kritisk till förslaget..."
Håkan Fäldt (M) yrkar att arbetsutskottet ska bifalla stadskontorets förslag till beslut.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ställer proposition på bifall till sitt reviderade
förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes
reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Utbildningsdepratementet Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Förslag till yttrande Remiss från utbildningsdepartementet - Betygsutredningen
2018 (SOU 2020:43)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av Betygsutredningen 2018
(SOU 2020:43)
Beviljat anstånd
Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper
(SOU 2020:43)
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Grundskolenämnden beslut 201020 § 158 med Reservation (M) och Särskilt
yttrande (C) och (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 134 med Särskilt
yttrande (M+C) och (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

