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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-10-26 kl. 09:00-12:30

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Bassem Nasr (MP) (Vice ordförande) §§115-122
Gunn Hanéll (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Sofie Garsén (S)
Christian Kutzner (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Björn Johansson (S)
John Ola Nilsson (V)
Patrick Reslow (-)
Sasha Steneram (M)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Rickard Åhman Persson (SD)
Izabela Striner (S) §§123-128 ersätter Bassem Nasr (MP) (Vice ordförande)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Ola Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S) §§115-121
Izabela Striner (S) §§115-122
Alex Djordjevic (S) §§115-121
Neziya Rahman (S)
Harris Abdullah Cheema (S)
Alexandra Thomasson (V) §§115-122
Gabriela Herendic (M)
Carl Hammarström (M)
Linda Obiedzinski (M)
Staffan Appelros (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (Nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (Enhetschef för nämnd- och ärendeberedning)
Ann-Sofie Nordh (Avdelningschef)
Niklas Anderberg (Utbildningschef Gy) §§116-128
Johnny Funch (SACO)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet) §§115-122
Adriana Bassini Stål (Kommunal)

Utses att justera

Gunn Hanéll

Justeringen

2018-10-31

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Olsson
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia
Justerande

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

Gunn Hanéll

…………………………………
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Protokollet omfattar

§§115-128
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ÄRENDELISTA
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128

Upprop och val av justerare
Information till nämnden
Sammanträdestider GVN och GVN AU 2019
Rutiner för synpunkt och klagomålshantering
Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
Revidering av reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Överenskommelse om intern andrahandsförhyrning av lokaler inom fastigheten
Rönnen 1
Yttrande över Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism
Yttrande över motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och
kulturinstitutionerna i Malmö
Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet om Statens skolverks och
Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om
elever i vissa skolformer
Yttrande över remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - En andra
och en annan chans - ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)
Yttrande över remiss av granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot
våldsbejakande miljöer
Justering av gymnasiesärskoleorganisation 2019-20
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-09-14 - 2018-10-17
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§

115

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Efter uppropet utses Gunn Hanéll (M) att justera protokollet onsdagen den 31 oktober kl.
13:00.
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§

116

Information till nämnden

Sammanfattning

Information av förvaltningsdirektör Lars Rehnberg
- Mottagande av anvisade nyanlända
- Uppdrag från nämnden avseende utbud yrkespaket
- Strukturella åtgärder för ett förtydligat uppdrag med det kommunala aktivitetsansvaret och
samverkan inom Ung Malmö
- Förlikningsavtal Astar AB
- Verksamhetsrapportering avseende vuxenutbildningsområdet
Information av enhetschef Josefin Thedeby
- Information om uppdrag till förvaltningen om att förtydliga återrapporteringen av
delegationsbeslut
- Gymnasielagen
Information från utbildningschef Niklas Anderberg
- Verksamhetsrapportering avseende gymnasieområdet
Rapportering till huvudman
- Inkomna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier
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§

117

Sammanträdestider GVN och GVN AU 2019

GYVF-2018-3374
Sammanfattning

Förslag till sammanträdestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019 har tagits fram.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och dess arbetsutskott i enlighet med framlagt förslag.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 Sammanträdestider GVN och GVN AU 2019
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§

118

Rutiner för synpunkt och klagomålshantering

GYVF-2018-3603
Sammanfattning

Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen, i detta fall gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, GVN, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Enligt Skolverkets
allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (SKOLFS 2012:98) bör
huvudmannens skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål omfatta en tydlig
ansvarsfördelning över vilka hos huvudmannen som har ansvaret för att ta emot, utreda och
återkoppla klagomål från barn, elever vårdnadshavare och andra.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås godkänna förslag till rutiner för
synpunkter och klagomål.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rutiner för
synpunkter och klagomål.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 Rutiner för synpunkt och klagomålshanterig
Förslag till rutiner klagomålshantering gymnasie- och vuxenutbildningnämnden
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§

119

Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
delegationsordning

GYVF-2017-2320
Sammanfattning

Stadskontoret, Malmö stad, har föreslagit en ny rutin vad gäller fördelning av remisser som
inkommer till staden för besvarande. Förslaget innebär att respektive förvaltningsdirektör får
delegation från nämnden att avgöra om en remiss besvaras av förvaltningen eller nämnden.
Då det gäller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås härmed
förvaltningsdirektören få avgöra hur remisser ska besvaras genom ett tillägg i nämndens
delegationsordning, punkten 6.15. Vid oklarheter ska avstämning med nämndens ordförande
ske.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning i fråga om avstämning ska ske med ordföranden eller arbetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gunn Hanéll (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för vidare
handläggning i fråga om avstämning ska ske med ordföranden eller arbetsutskottet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner att det ska återremitteras.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 revidering av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
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§

120

Revidering av reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

GYVF-2017-5600
Sammanfattning

Vid de förtroendevalda revisorerna i Malmö stads granskning av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har revisonen påpekat att det i gällande reglemente inte tillräckligt
tydligt framgår att nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att revidera
nämndens reglemente i enlighet med revisonens förslag.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att göra i ärendet
föreslagna ändringar i Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 Revidering av reglemente
§29 Revidering av reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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§

121

Överenskommelse om intern andrahandsförhyrning av lokaler inom
fastigheten Rönnen 1

GYVF-2018-3772
Sammanfattning

I samband med förvaltningens återtagande av extern SFI (svenska för invandrare) verksamhet
under 2018 samt en ökning av antalet nyanlända i behov av språkintroduktion uppstår en
brist på undervisningslokaler. Nämnden föreslås därför att teckna ett tillfälligt internt
andrahandshyresavtal med grundskoleförvaltningen i fastigheten Rönnen 1. Avtalstiden är
fr.o.m. 2018-08-01 t.o.m. 2019-07-31 med möjlighet till förlängning i ett år. Årshyran uppgår
totalt till 2 233 000 kronor vart av 50% utgör gymnasieverksamhetens kostnad.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner framlagt hyresförslag och tecknar
hyresavtal för fastigheten Rönnen 1.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 Överenskommelse avseende intern
andrahandsförhyrning av lokaler inom fastigheten Rönnen 1
Överenskommelse
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§

122

Yttrande över Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism

GYVF-2018-2766
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Olle Schmidt (L) att uppdra åt kommunstyrelsen
att utreda och utveckla förutsättningarna för ett projekt med syfte att motverka antisemitism.
Projektet ska inkludera en informationsbok om antisemitism och motionen yrkar på att detta
initiativ ska bli obligatoriskt i alla Malmö stads skolor, som en integrerad del i
samhällsundervisningen och i skolans grundläggande demokrati- och värderingsuppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden och
kulturnämnden fått i uppdrag att avge yttrande om motionen. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå motionens yrkanden med hänvisning till
pågående arbete för att motverka antisemitism.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionens första att-sats ska anses besvarad.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionens andra att-sats ska avslås.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionens tredje att-sats ska avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Juan-Tadeo Espitia och Mediha Ahmadi Pir Hosseinan (båda S) yrkar med
instämmande av John Ola Nilsson (V) att motionens första att-sats anses besvarad samt att
motionens andra och tredje att-sats ska avslås.
Joel Laguna Ascacivar (L) och Bassem Nasr (MP) yrkar med instämmande av Patrik Reslow
(-) och Rickard Åhman Persson (SD) att motionens första och andra att-sats ska bifalls och
att den tredje att-satsen ska anses besvarad.
Gunn Hanéll (M) yrkar
1) att motionen återremitteras till förvaltningen.
2) För det fall nämnden beslutar att motionen inte återremitteras till förvaltningen; att
motionen i sin helhet ska anses besvarad.
Nämnden ajourneras för överläggning kl. 11:50-12:00.
Beslutsgång

Avseende Gunn Hanélls (M) yrkande om att återremittera motionen till förvaltningen
Ordföranden ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
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Reservation

Gunn Hanéll och Sasha Steneram (båda M) anmäler gemensam reservation, se bilaga.
Nämnden väljer att ställa proposition vardera av de tre att-satserna i motionen:
1. "(...) Utreda och Utveckla förutsättningarna för ett projekt för att motverka antisemitism i Malmö(...)"
Ordföranden ställer sitt eget och Gunn Hanélls (M) yrkande att att-satsen ska anses besvarad
mot Joel Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande att bifalla att-satsen under
proposition och finner att nämnden beslutar att motionens första att-sats ska anses besvarad.
Votering begärs.
Ja-röst för bifall till ordföranden och Gunn Hanélls (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för ordförandens och Hanélls yrkande mot 5-nej röster för Ascacivars
och Nasrs yrkande beslutar nämnden att bifalla ordförandens och Hanélls yrkande. Se
voteringsbilaga 1.
2."(...)detta projekt inkluderar framtagandet av en särskild informationsbok om antisemitism(...)"
Ordföranden ställer Gunn Hanélls (M) yrkande att att-satsen ska anses besvarad mot Joel
Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande att bifalla att-satsen under
proposition och finner att Hanélls yrkande faller.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande att avslå motionens andra att-sats mot Joel Laguna
Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande att bifalla att-satsen under proposition och
finner att nämnden beslutar att motionens andra att-sats avslås.
Votering begärs.
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för ordförandens yrkande mot 5-nej röster för Ascacivars och Nasrs yrkande
och 2 som avstår från att rösta beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande. Se
voteringsbilaga 2.
3. "(...)anmoda ansvariga utbildningsnämnder att detta initiativ blir obligatoriskt i alla Malmö stads
skolor(...)"
Ordföranden ställer sitt eget yrkande att avslå motionens tredje att-sats mot Joel Laguna
Ascacivars (L), Bassem Nasrs (MP) och Gunn Hanélls (M) yrkande att att-satsen ska anses
besvarad under proposition och finner att nämnden beslutar att motionens tredje att-sats ska
avslås.
Votering begärs.
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Joel Laguna Ascacivars (L), Bassem Nasrs (MP) och Gunn Hanélls (M)
yrkande.
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för ordförandens yrkande mot 5-nej röster för Ascacivars, Nasrs och Hanélls
yrkande och 2 som avstår från att rösta beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande. Se
voteringsbilaga 3.
Särskilt yttrande, reservationer, röstförklaring

Rickard Åhman Persson (SD) och Patrik Reslow (-) anmäler gemensam reservation, se bilaga.
Gunn Hanéll och Sasha Steneram (båda M) anmäler särskilt yttrande, se bilaga.
Bassem Nasr (MP) reserverar sig mot beslutet.
Joel Laguna Ascarcivar (L) reserverar sig mot beslutet.
John Ola Nilsson (V) och socialdemokraterna anmäler gemensam röstförklaring, se bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse om remiss av motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism
Förslag till yttrande om remiss av motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism
Remiss angående Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism
Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
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Reservation

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram en skolbok mot antisemitism.
GYVF-2018-2766
Motionärens redogörelse över den utsatthet och antisemitism som präglar de judiska trosbekännarnas
levnadsförutsättningar i Malmö kan ingen argumentera mot.
Det är en välkänd, oacceptabel situation som måste förändras.
Moderaterna förutsatte att förvaltningen, i sitt svar, skulle presentera ett svar som innebar ett fördjupat
arbete för denna, inom förvaltningens ansvarsområden, mycket angelägna fråga. Förvaltningen refererar i
sin tjänsteskrivelse att många insatser redan genomförs, men vilka dessa insatser är och vad de resulterat till,
är oklart. Vi önskar att det vid kommande ärende där motiveringen är att arbetet redan görs, finns utförlig
information om insatser, förslag och genomförda projekts resultat.
Därför yrkade vi
1) att motionen återremitteras till förvaltningen.
2) För det fall nämnden beslutar att motionen inte återremitteras till förvaltningen; att motionen i sin
helhet ska anses besvarad.
Nämnden ajourneras för överläggning kl. 11:50-12:00.
Eftersom vi inte fick gehör för vår argumentation avseende en återremittering anmälde vi
Reservation mot att beslutet fattades idag.

Gunn Hanéll (M)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av

Carl Hammarström (M)

Linda Obiedzinski (M)

Gabriella Herendic (M)

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-10-26

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Voteringslista: §122

Yttrande över Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism,
GYVF-2018-2766
Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringsbilaga 1
Ledamot

Ja

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Bassem Nasr (MP), Vice ordförande
Gunn Hanéll (M), Andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S), Ledamot
Christian Kutzner (S), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Björn Johansson (S), Ledamot
John Ola Nilsson (V), Ledamot
Patrick Reslow (-), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Joel Laguna Ascacivar (L), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Britt-Marie Nilsson (SD), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
5

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Bassem Nasr (MP), Vice ordförande
Gunn Hanéll (M), Andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S), Ledamot
Christian Kutzner (S), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Björn Johansson (S), Ledamot
John Ola Nilsson (V), Ledamot
Patrick Reslow (-), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Joel Laguna Ascacivar (L), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Britt-Marie Nilsson (SD), Ersättare
Resultat

X

Voteringsbilaga 2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
5

2

Ja

Nej

Avstår

Voteringsbilaga 3
Ledamot
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-10-26

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Bassem Nasr (MP), Vice ordförande
Gunn Hanéll (M), Andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S), Ledamot
Christian Kutzner (S), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Björn Johansson (S), Ledamot
John Ola Nilsson (V), Ledamot
Patrick Reslow (-), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Joel Laguna Ascacivar (L), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Britt-Marie Nilsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
5

2

16
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-26
Ärende: GYVF-2018-2766

Yttrande över Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism
Förvaltningen menar att remissen skall anses besvarad på grund av pågående arbete i
demokratiberedningen.

Sverigedemokraterna menar primärt att motionen borde bifallits, men alternativt i andra hand att de två
första att-satserna borde bifallas och den tredje anses besvarad.

Nämnden beslutade att anse motionen besvarad varför vi reserverar oss mot detta beslut.

____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Britt-Marie Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Staffan Appelros

____________________________
Patrick Reslow
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Särskilt yttrande

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram en skolbok mot antisemitism.
GYVF-2018-2766
Motionärens redogörelse över den utsatthet och antisemitism som präglar de judiska trosbekännarnas
levnadsförutsättningar i Malmö kan ingen argumentera mot.
Det är en välkänd, oacceptabel situation som måste förändras.
Det är ytterst angeläget att samtliga institutioner i Malmö stad genom internutbildning förändrar det
förhållningssätt som florerar i dagens samhälle. Krav skall ställas på att samtliga kommunala, statliga
verksamheter, utbildar för att förändra de attityder som förekommer i vår stad.
Vuxensamhällets ansvar måste tydliggöras och förändras så att samtliga religioner har rätten till en
likvärdig samhörighet.
Attityder mot
utvecklas i samhället av vuxnas förhållningssätt. Kommentarer och åsikter, färgar och påverkar barn och
ungdomar under deras uppväxttid.
Skolans del av ett barns uppväxt är begränsat och tillika reglerat i lag, förordningar och skolplaner. Samtliga
skolformer från förskola – vuxenutbildning skall genomsyras av att alla, ungdomar och vuxna följer
regelverken och att svenska lagar är de enda lagar som styr det svenska samhället.
Malmö har under kommunstyrelsen, en Demokratiberedning med uppdrag att arbeta med dessa frågor.
Uppdraget omfattar, förhoppningsvis, samtliga nämnder och bolag.
Frågan är hur denna beredning hittills har arbetat med sitt uppdrag? Vilka resultat har/kan man redovisa
avseende förändrade attityder i samhället? Har någon utomstående part analyserat och redovisat resultatet av
beredningens åtgärder?
Är LIKABEHANDLING bara ett ord? Kan Demokratiberedningen påvisa åtgärder/resultat som
förändrat några institutioners agerande och resultat?
Om Demokratiberedningens arbete resulterat i förändring hade troligtvis inte motionen behövts skrivas.
Alla individer har rätt till ett likvärdigt förhållningssätt och bemötande, rätten att accepteras och
rätten att respekteras.
Med anledning av ovan föreslog moderaterna i nämnden att motionen skulle anses besvarad.
Gunn Hanéll (M)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av

Carl Hammarström (M)

Linda Obiedzinski (M)

Gabriella Herendic (M)
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Röstförklaring

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ämnar härmed
inkomma med en röstförklaring angående punkt 8 på dagordningen för mötet den 26/10 rörande
motionssvaret till Olle Schmidts motion om en informationskampanj om antisemitism på Malmös
skolor.
Vi vill med denna röstförklaring understryka att vi i generellt håller med motionären om den
problembeskrivning som förs fram i motionens brödtext, såväl rörande problemen med de ökade
uttryck för antisemitism som behovet att förstärka kommunens arbete mot densamma.
Vi vände oss däremot de två attsatser rörande konkreta åtgärder som motionären föreslår, varför vi
röstat för att avslå dessa. Vi hyser starka tvivel mot att ett obligatoriskt utbildningsmaterial för alla
elever skulle vara det bästa sättet att mota antisemitiska åsikter och handlingar. Vidare vill vi som
folkvalda inte gå in och direkt arbetsleda våra lärare utan ser styr hellre värdegrundsarbetet genom
att allmänt stärka skolans demokratiuppdrag och genom att ge resurser till pedagogisk inspiration.
Det finns en Demokratiberedning som lyder under kommunstyrelsen och som ha i uppdrag att såväl
kartlägga det arbete som idag genomförs mot antisemitism i vår stad, som att ta fram förslag på nya
åtgärder för att förstärka det arbete som genomförs. Från våra partier vill vi invänta resultatet av
detta arbete och ser också gärna att de åtgärder som tas fram för skolan sker i samverkan, inte bara
med de grupper som utsätts för antisemitiskt hat, utan också med lärarna. Genom att engagera
lärarna med sin kunskap och erfarenhet kan vi säkerställa att de åtgärder som utformas såväl
kommer att tillämpas som blir effektiva och ändamålsenliga.

Socialdemokraternas ledamöter i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
Vänsterpartiets ledamöter i Gymansie- och Vuxenutbildningsnämnden
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123

Yttrande över motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och
kulturinstitutionerna i Malmö

GYVF-2018-2595
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan Lindhe (M) att uppdra åt
kommunstyrelsen att, i samråd med berörda parter, förstärka möjligheterna för
gymnasieelever att besöka kulturinstitutionerna Malmö symfoniorkester, Malmö Opera samt
Malmö stadsteater. Motionären menar att ett särskilt anslag bör införas i syfte att utöka
skolornas besök på kulturinstitutionernas ordinarie verksamheter. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med kulturnämnden och ett antal av stadens
bolag fått i uppdrag att avge yttrande om motionen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på motionens syfte, dock vill nämnden
lyfta vikten av hela Malmös kulturutbud. Ett särskilt anslag för elevbesök vid
kulturinstitutionernas verksamheter specifikt säkerställer inte en likvärdig tillgång till kultur
för gymnasieskolans elever. I nuläget fokuserar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på
att stärka befintliga samverkansstrukturer för att utöka elevernas möjligheter att ta del av
Malmös kulturutbud. Förhoppningen är att de organisatoriska förändringar förvaltningen just
nu genomgår ska leda till en tydligare riktning och nya former för samverkan i frågan.
Mot bakgrund av ovanstående och övriga synpunkter i yttrandet föreslås gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden besluta att anse motionen besvarad.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Särskilt yttrande

Gunn Hanéll och Sasha Steneram (båda M) anmäler särskilt yttrande, se bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse om remiss av Stefan Linde (M) om skolungdomarna och
kulturinstitutionerna i Malmö
Förslag till yttrande om remiss av motion av Stefan Lindhe (M) om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
Följebrev Motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och
kulturinstitutionerna i Malmö
Motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i
Malmö
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Särskilt yttrande

Motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
GYVF-2018-2595
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan Lindhe (M) att uppdra åt
kommunstyrelsen att, i samråd med berörda parter, förstärka möjligheterna för
gymnasieelever att besöka kulturinstitutionerna Malmö symfoniorkester, Malmö Opera
samt Malmö stadsteater.
Stefan Lindhes förslag att via ett samarbete mellan kulturorganisationerna och GYVF stärka
elevernas möjlighet att besöka Malmös kulturinstitutioner är angeläget för att alla
kulturyttringar skapar grogrund för diskussion och utveckling.
Datorer/dataprogram utvecklas ständigt bl a för att underlätta informationsspridning.
Idrott/fysisk träning är viktigt för elevernas utveckling både avseende kropp och hjärna. Nu
utökas idrottsämnet i gymnasieelevernas timplan.
Musik, teater och konst är ytterligare en nödvändighet för att utveckla individens
förutsättningar och omvärldsperspektiv.
Skolans uppgift är att skapa förutsättningar så att varje barn/elev får möjlighet att utveckla
alla sina förmågor.
Malmö stad har tidigare via samarbete med kulturinstitutionerna gett eleverna denna
möjlighet. Förhoppningsvis planerar förvaltningen efter sin omstrukturering att återuppta det
långvariga samarbetet med stadens kulturinstitutioner.
Motionen skall enl. förslag till beslut anses besvarad.
Det är vårt mål/utgångspunkt att förvaltningen ser värdet av att eleverna delges, enl.
KF:s beslut, möjligheten att utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt och
spännande kulturutbud. Samverkan för kultur får inte begränsas p g a administrativt
arbete. Det är Malmö stads gemensamma ansvar.

Gunn Hanéll (M)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av

Carl Hammarström (M)

Linda Obiedzinski (M)

Gabriella Herendic (M)
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124

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet om Statens skolverks
och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga
personuppgifter om elever i vissa skolformer

GYVF-2018-3281
Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har utarbetat nu remitterad promemoria i vilken det lämnas förslag
till ändringar i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förslagen innebär att
Statens skolverk och Statistiska centralbyrån ges möjlighet att behandla vissa känsliga
personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan för
framställning av statistik över berörda utbildningsformer.
Utifrån en bedömning av värdet av den insamlade statistiken i förhållande till risken för
eventuellt otillbörligt intrång i enskilda personers integritet föreslås gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ställa sig bakom framlagda förslag.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
översänder detsamma till Utbildningsdepartementet
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 Remiss av promemoria Statens skolverks och
SCBs möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa
skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.
Förslag till yttrande GVN 2018-10-26 Remiss av promemoria Statens skolverks och
SCBs möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa
skolformer respektive deltagare i folkhögskolan
Remiss av promemoria om Statens skolverks och Statistiska centralbyråns
möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer
respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
Promemoria om Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att
behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare
i folkhögskolan m.m.

Paragrafen är justerad
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§

125

Yttrande över remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - En
andra och en annan chans - ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)

GYVF-2018-3717
Sammanfattning

Malmö kommun har av Utbildningsdepartementet utsetts till remissinstans gällande
Komvuxutredningens slutbetänkande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden
(SOU 2018:71). Stadskontoret har begärt yttrande från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Betänkandet omfattar förslag och bedömningar gällande mål för komvux, urvalsregler,
betygsskala för grundläggande komvux och särvux samt sfi, högskoleförberedande examen
från komvux, betygsrätt och entreprenad, särskild utbildning för vuxna,
kompetensutveckling, samverkan kring regionalt yrkesvux samt riksrekryterande
yrkesutbildningar inom komvux och särvux.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser i huvudsak positivt på utredningens förslag
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås därmed ställa sig bakom huvuddelen
av de i betänkandet framlagda förslagen.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
och översänder detsamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt yttrande

Rickard Åhman Persson (SD) och Patrik Reslow (-) anmäler gemensamt särskilt yttrande, se
bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Förslag till yttrande GVN 2018-10-26 Remiss av slutbetänkandet En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
SOU 2018:71 En andra och en annan chans - ett komvux i tiden
Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett komvux
i tiden (SOU 2018:71)
Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans –
ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-26
Ärende: GYVF-2018-3717

Yttrande över remiss angående remiss från
Utbildningsdepartementet – En andra och en annan chans – ett
Komvux i tiden (SOU 2018:71)
Sverigedemokraterna menar att en uppföljning av alla utbildningar och kurser som genomförs med
skattemedel måste kunna följas upp kontinuerligt. Komvux måste bli en naturlig del av
utbildningssystemet som tillsammans med näringsliv och offentlig sektor kan genomföra eller köpa in
utbildningar som samhället och medborgarna behöver för sin utveckling. Det får inte bli ett kortsiktigt
utbildningssystem som inriktas på nytillkomnas behov av adekvat utbildning för att kunna anställas.

Det är viktigt att såväl teoretiska som praktiska linjer kan erbjudas för att underlätta genomförandet av
lärlingsutbildningar och kortare yrkesutbildningar på gymnasienivå som inte är högskolemeriterande,
där man senare i livet kan välja en komvuxutbildning för att uppnå högskolebehörighet.

____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Britt-Marie Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Staffan Appelros

____________________________
Patrick Reslow
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§

126

Yttrande över remiss av granskning av Malmö stads förebyggande arbete
mot våldsbejakande miljöer

GYVF-2018-3539
Sammanfattning

På uppdrag av stadsrevisionen har KPMG genomfört en granskning av Malmö stads
förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om Malmö stad säkerställer att arbetet med att förebygga och motverka
våldsbejakande miljöer är ändamålsenligt. Utifrån granskningsrapporten är bedömningen att
Malmö stad i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt strategiskt arbete för att förebygga och
motverka dessa miljöer, dock identifieras ett antal förbättringsområden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har av stadsrevisionen ombetts att yttra sig över hur nämnden
säkerställer att arbetet fortgår och följs upp med anledning av de rekommendationer som
lämnas i granskningen.
Sammantaget anser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att det är angeläget att fortsätta
prioritera frågan genom att utveckla arbetet inom befintliga strukturer och att detta arbete
följs upp och utvärderas.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till stadsrevisionen.
Särskilda yttranden

Rickard Åhman Persson (SD) och Patrik Reslow (-) anmäler gemensamt särskilt yttrande, se
bilaga.
Gunn Hanéll, Sasha Steneram (båda M) och Joel Laguna Ascarcivar (L) anmäler gemensamt
särskilt yttrande, se bilaga.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse om remiss av granskning av Malmö stads förebyggande arbete
mot våldsbejakande miljöer
Förslag till yttrande om remiss av granskning av Malmö stads förebyggande arbete
mot våldsbejakande miljöer
Följebrev till remiss av granskning av våldsbejakande miljöer
Remiss av granskning av våldsbejakande miljöer
Rapport Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande
miljöer
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Särskilt Yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-26
Ärende: GYVF-2018-3539

Yttrande över remiss av granskning av Malmö stads förebyggande
arbete mot våldsbejakande miljöer
Revisorskollegiet har tagit hjälp av KPMG för att kunna skapa en sammanfattning
och en åtgärdskalender mot otryggheten i staden. Sammanställningen har skickats
på remiss till flera nämnder.
Förvaltningen anger flera kloka förslag i sitt yttrande.
Sverigedemokraterna menar att en uppföljning av alla åtgärder som vidtagits och
planeras ”för att minska våldet på stan” och för att stävja våldstendenser i skolorna är
oerhört viktigt. Vi måste våga benämna företeelser vid dess rätta namn och inte
gömma oss bakom olika politiskt korrekta omskrivningar. Genom att hitta en
trebokstavskombination - CTC och ha flera möten på olika nivåer inom kommunen
löser vi inte problemet utan hittar bara en massa möjligheter att skjuta lösningen på
framtiden.
Det är viktigt att skolorna på alla nivåer omgående får möjligheter att agera snabbt
och kraftfullt mot alla störningstendenser.
____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Britt-Marie Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Staffan Appelros

____________________________
Patrick Reslow
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127

Justering av gymnasiesärskoleorganisation 2019-20

GYVF-2018-2988
Sammanfattning

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört
och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför
att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Inom skolformen finns
nationella och individuella program En genomlysning av organisationen pågår med
målsättningen är att erbjuda ett utbud av program som är möjligt att starta varje år med
hållbar ekonomi.

Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen justering av
gymnasiesärskoleorganisation vid Valdemarsro gymnasium år 1 2019/2020.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda placering
av gymnasiesärskoleprogrammet för estetiska verksamheter inför läsåret 2020/21 för beslut i
GVN senast december 2018.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse GVN 181026 Justering gymnasiesärskoleorganisation 2019
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§

128

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-09-14 - 2018-10-17

GYVF-2018-4101
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De
beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats
med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 Redovisning av delegerade beslut under perioden
2018-09-14-2018-10-17
Redovisning av delegationsbeslut 2018-09-14 - 2018-10-17

