1

Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-01-18 09:00-13:00

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Ordförande

Juan-Tadeo Espitia (S)

Ledamöter

Jacob Branting (L), Vice ordförande
Anton Sauer (C), Andre vice ordförande
Anette Ellis (S)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Linus Nilsson (SD)

Ersättare

Björn Johansson (S)
Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Ann Karin Gillberg (MP)
Holger Cannerfors (V)
Katarina Johansson (M)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga deltagare

Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör
Johanna Olsson, nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Johanna Olsson
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1.

Upprop och val av justerare

2.

Fastställande av dagordningen

3.

Muntlig information

Sammanfattning

- Information av förvaltningsdirektör Lars Rehnberg
- Information av gymnasiechef Niklas Anderberg och vuxenutbildningschef Jonas Svensson
- Information om guide för förtroendevalda av enhetschef Josefin Thedeby och
nämndsekreterare Johanna Olsson
4.

Val av ledamöter och ersättare till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 20192022

GYVF-2018-4844
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska genom val utse ledamöter och ersättare till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott under perioden 2019-01-01 – 202212-31. Arbetsutskottet föreslås bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Förslag till beslut

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
att arbetsutskottet ska bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
att utse…

5.

Rätt att företräda gymnasie och vuxenutbildningsnämnden under
mandatperioden 2019-2022

GYVF-2018-4845
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen. I kommunallagen finns inte begreppet ”firmatecknare” utan vem
som har rätt att teckna avtal och skriva under handlingar med mera styrs ofta av reglemente
och delegationsordning. För att underlätta detta föreslås att nämndens ordföranden, förste
vice ordföranden, förvaltningsdirektören, ekonomichefen, redovisningsansvarig samt vid
tillfället tillförordnad förvaltningsdirektör att två i förening erhåller rätt att företräda
nämnden/förvaltningen att underteckna handlingar där namngiven ansvarsförbindelse krävs.
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I samband med den nya mandatperioden 2019-2022 behöver ett nytt beslut om vem som
äger rätt att företräda gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen fattas.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
att ordförande Juan-Tadeo Espitia, förste vice ordförande Jacob Branting,
förvaltningsdirektör Lars Rehnberg, ekonomichef Ann-Andersson och redovisningsansvarig
Andreas von Wachenfelt, att två i förening har rätt att underteckna avtal, ansökningar och
liknande handlingar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/förvaltningens räkning och
inom dess verksamhetsområde,
att under förvaltningsdirektörens ledighet uppdra åt den som är tillförordnad
förvaltningsdirektör att underteckna handlingar där namngiven ansvarsförbindelse krävs som
förvaltningsdirektör i förening med Juan-Tadeo Espitia, Jacob Branting, Ann Andersson eller
Andreas von Wachenfelt.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-01-18 rätt att företräda gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
sammanträdestider 2019

GYVF-2019-176
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade om sammanträdestider för 2019 den 26
oktober 2018 utifrån då föreliggande plan för sammanträden inom staden. Då denna plan har
reviderats måste sammanträdet i juni flyttas.
Förslaget är att flytta nämndens sammanträde från torsdagen den 20 juni till tisdagen den 18
juni.

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag om att flytta nämndens sammanträde från torsdagen den
20 juni till tisdagen den 18 juni.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse GVN 2019-01-18 Reviering av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens sammanträdestider 2019

