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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-03-29 kl. 09:00-12:00

Plats

Örenäs slott, Ålabodsvägen 193, 261 63 Glumslöv

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Jacob Branting (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Anette Ellis (S)
Peter Johansson (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Linus Nilsson (SD)
Björn Johansson (S) ersätter Gaby Wallström (S)
Nils Peter Christian Asker (M) ersätter Sasha Steneram (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (enhetschef nämnd- och ärendeberedning)
Katarina Falk (avdelningschef)
Ann Andersson (ekonomichef)
Jonas Svensson (vuxenutbildningschef)
Niklas Anderberg (gymnasieutbildningschef)
Elin Ewers (utredningssekreterare)
Ann-Sofie Nordh (avdelningschef)
Cecilia Jönsson (antagningschef)

Utses att justera

Anton Sauer

Justeringen

2019-04-04

Protokollet omfattar

§§29-39

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Olsson
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia
Justerande

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

Anton Sauer
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§

29

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Efter uppropet utses Anton Sauer (C) att justera protokollet torsdagen den 4 april kl. 13:00.
Paragrafen är justerad
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§

30

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen fastställs i enlighet med framlagt förslag.
Paragrafen är justerad
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§

31

Muntlig information

Sammanfattning

Verksamhetsrapportering, vuxenutbildningschef Jonas Svensson och
gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg
Tidplan budget 2020, ekonomichef Ann Andersson
Protokollsanteckning

I samband med överläggningar i ärendet "nämndsmål 2019" yrkar Anton Sauer (C) och Lilian
Gerleman (M) att under målområde 9 införa målindikator "personalersättning inom enskilt
objekt" med målvärde högst 13%.
Nämnden enas om att ge förvaltningen i uppdrag att årligen redovisa personalomsättning
inom enskilda objekt, istället för att införa yrkandet som en målindikator.
I samband med överläggningar i ärendet "nämndsmål 2019" yrkar Anton Sauer (C) och Lilian
Gerleman (M) att under målområde 2 lägga till ett ytterligare åtagande "samarbetet med det
lokala näringslivet/branschorganisationerna ska utvecklas och stadfästas".
Nämnden enas om att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur man samarbetar med det
lokala näringslivet/branschorganisationer för att de ska utvecklas och stadfästa, istället för att
införa yrkandet som en målindikator.

Paragrafen är justerad
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§

32

Nämndsmål 2019

GYVF-2018-4853
Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller samtliga delar i nämndsbudget 2019. Vid
nämndssammanträdet den 29 mars 2019 fattar nämnden beslut om nämndsbudget med
nämndsmål, indikatorer och åtaganden.
Övriga delar i budgeten, dvs nämndens ansvar, plan för verksamhet samt ekonomi 2019 beslutades
vid nämndssammanträdet den 22 februari 2019.
Nämnden ajourneras för överläggningar kl. 10:50 - 11:05.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner nämndsbudget 2019 avseende
nämndsmål, målindikatorer samt åtaganden 2019 och överlämnar densamma till
kommunstyrelsen med följande tillagda justeringar:
att under målområde 9 ändra % i målindikator "personalomsättning" från 9% till 8%.
att under målområde 9 återinföra målindikator "andelen anställda som upplever sig ha blivit
utsatta för kränkande särbehandling" med målvärde 0% med tillhörande
planeringskommentar.
Förslag till beslut

Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar med instämmande av Rickard Åhman
Persson (SD) att under målområde 8 (s.21), stryka målindikator "andelen ekologiska livsmedel
i gymnasieskolornas skolmåltider", till fördel för att införa ett nämndsmål under målområde 8
som lyder "livsmedlen i gymnasieskolornas skolmåltider ska vara producerade i närområdet
med hänsyn taget till minimerade klimatutsläpp i transportleden".
Mohamed Yassin (MP) yrkar i tillägg att under målområde 8 (s.21), ändra målindikatorn från
"andelen ekologiska livsmedel i gymnasieskolornas skolmåltider" till "andelen ekologiska
livsmedel i gymnasieskolornas skolmåltider".
Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar att under målområde 9 (s.22-24), återinföra
målindikator "andel anställda som upplever sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling"
med målvärde "0%" med tillhörande planeringskommentar.
Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar att i målområde 9 (s.23), under målindikator
"personalomsättning" ändra målvärdet från 9% till 8%.
Anton Sauer (C), Lilian Gerleman (M) och Linus Nilsson (SD) yrkar att under målområde 9
(s.23), stryka målindikator "andel anställda med utländsk bakgrund".
Beslutsgång

Avseende Sauers (C), Gerlemans (M) och Åhman Perssons (SD) yrkande
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Ordföranden ställer Sauers (C), Gerlemans (M) och Åhman Perssons (SD) yrkande "att under
målområde 8 (s.21) stryka målindikatorn [...]" under proposition och finner att nämnden
beslutar att avslå yrkandet. Votering begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång i voteringen:
Ja-röst för avslag till yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag mot 6 nej-röster för bifall till yrkandet beslutar nämnden att avslå
yrkandet. Se bifogad voteringslista 1.
Avseende Yassins (MP) yrkande
Ordföranden ställer Yassins (MP) yrkande "att under målområde 8 (s.21) ändra målindikatorn
[...]" under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet.
Avseende Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkande
Ordföranden ställer Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkande "att under målområde 9
återinföra målindikator [...]" under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Avseende Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkande
Ordföranden stället Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkande "att under målområde 9 (s.23)
under målindikator personalomsättning [...]" under proposition och finner att nämnden
bifaller yrkandet.
Avseende Sauers (C), Gerleman (M) och Nilssons (SD) yrkande
Ordföranden ställer Sauers (C), Gerlemans (M) och Nilssons (SD) yrkande "att under
målområde 9 stryka målindikator andel anställda [...]" under proposition och finner att
nämnden beslutar att avslå yrkandet. Votering begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång i voteringen:
Ja-röst för avslag till yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag mot 6 nej-röster för bifall till yrkandet beslutar nämnden att avslå
yrkandet. Se bifogad voteringslista 2.
Särskilda yttranden, reservationer

Alexandra Thomasson (V) meddelar att hon avser att komma in med särskilt yttrande före
justeringen.
Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) meddelar att de avser att komma in
med gemensam skriftlig reservation före justeringen.
Rickard Åhman Persson (SD) meddelar att han avser att komma in med skriftlig reservation
före justeringen med hänvisning till grundlagens bestämmelser om offentlig
tjänstetillsättning.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-03-29 Nämndsbudget med mål 2019
§30 Nämndsmål 2019
Nämndsbudget 2019 med mål, reviderad efter arbetsutskottets sammanträde

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-29

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Voteringslista: §32
Ärende:

Nämndsmål 2019, GYVF-2018-4853

Voteringslist(or)
Voteringslista 1
Ledamot

Ja

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Jacob Branting (L), Vice ordförande
Anton Sauer (C), Andre vice ordförande
Anette Ellis (S), Ledamot
Peter Johansson (S), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Alexandra Thomasson (V), Ledamot
Lilian Gerleman (M), Ledamot
Mats Krister Mattsson (M), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Linus Nilsson (SD), Ledamot
Björn Johansson (S), Ersättare
Nils Peter Christian Asker (M), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
6

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Jacob Branting (L), Vice ordförande
Anton Sauer (C), Andre vice ordförande
Anette Ellis (S), Ledamot
Peter Johansson (S), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Alexandra Thomasson (V), Ledamot
Lilian Gerleman (M), Ledamot
Mats Krister Mattsson (M), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Linus Nilsson (SD), Ledamot
Björn Johansson (S), Ersättare
Nils Peter Christian Asker (M), Ersättare
Resultat

X
X

Voteringslista 2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
6

0
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Malmö 2019-03-29

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2019-03-29
Ärende 4.
Vänsterpartiet ställer sig bakom beslutet att godta förvaltningens förslag på
nämndsmål, målindikationer och måluppfyllelsemål för nämndsmål 9 i
nämndsbudget 2019. Vi är däremot inte helt nöjda och vill inför fasställandet av
nämndsbudget 2020 fortsätta diskutera hur förvaltningen kan uppnå en större
mångfald bland medarbetare på alla nivåer i verksamheten. Vi anser att
dagslägets målindikator med en måluppfyllelse på 30% inte kan säga tillräckligt
om mångfalden i verksamhetens olika delar.

Alexandra Thomasson (v)
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Reservation
Centerpartiet och Moderaterna
Ärende 4- Nämndsmål 2019

Ekologisk mat är något som förordas på flera håll i samhället, samtidigt är de klimatpositiva
effekterna av ekologiska varor starkt ifrågasatta. Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden då ska
ha ett mål som vars evidens är ifrågasatt är något vi motsätter oss och att vi ska ha det absolut
högsta målet av samtliga nämnder är helt oförståeligt.
Med grund i detta reserverar vi oss till fördel för eget förslag.

Anton Sauer

Lilian Gerleman

Mats Matsson

Christian Asker

Med instämmande av
Bengt Svensson
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RESERVATION
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-03-29
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
Ärende 4- Nämndsmål 2019
Målindikator: ”Andel anställda med utländsk bakgrund”
Målindikatorn kan uppfattas som ett direktiv till beslutsfattare i tillsättningsärenden att ge förtur till
personer med utländsk bakgrund.
Grundlagen är klar vid alla sådana tjänster gäller för beslutsfattaren att beakta sakliga grunder
såsom förtjänst och skicklighet.
Grundlagen öppnar för att man i vissa fall kan beakta andra omständigheter men - bara - om de
sakliga grunderna är lika.
Myndigheter ska inte meddela föreskrifter i strid med bestämmelser i grundlagen.
Rent allmänt kan politiker ha målsättningar typ att de anställda ska spegla samhället i stort. Vi
instämmer i att det bör eftersträvas ett större antal med utländsk bakgrund men det kan av flera
skäl inte göras på sätt som nämndens majoritet beslutat.
1. Av lagliga aspekter nämnda ovan.
2. Folk med utländsk bakgrund som är aktiva i yrkeslivet är till största delen män och om
nämndens beslut tillämpas kommer det att innebära att jämställdhetsaspekten kommer att
snedvridas.
3. Utländska sökanden är en grupp som inte är homogen. Vissa utländska grupper, t.ex. danskar,
kommer att gynnas på ett felaktigt sätt. De kommer före mer kompetenta andra sökanden.
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska inte skriva direktiv i ämnen som inte omfattas av
nämndens primära åtaganden - att utbilda eleverna.
Med grund i detta reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Anton Sauer
Mats Matsson
Med instämmande av
Bengt Svensson

Lilian Gerleman
Christian Asker

14

Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-03-29
Ärende: GYVF-2018-4853
Nämndsmål 2019
Som målindikator i rubricerade punkt anger förslaget att andelen anställda med utländsk bakgrund
skall vara 30%
Sverigedemokraterna menar att huvuddelen anställda inom förvaltningens område är lärare och
annan skolpersonal. För läraryrket krävs legitimation. Dessutom finns ett grundlagsskydd i
regeringsformen 12 kap. som stadgar att endast förtjänst och skicklighet skall anses som sakliga
grunder vid offentlig anställning.
Detta påtalades under sammanträdet men avvisades av de styrande, som efter votering väljer att
genomföra det lagstridiga beslutet.
Sverigedemokraterna valde därför att reservera sig mot beslutet

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

Med instämmande av
_____________________________
Åke Guselius Bengtsson (SD)

____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)
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§

33

Preliminär gymnasieorganisation 2019/2020

GYVF-2019-426
Sammanfattning

Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning i
egen regi eller genom samverkansavtal, samt att antalet platser så långt det är möjligt anpassas
efter ungdomarnas önskemål. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av yrkesprogram,
högskoleförberedande program, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ
och språkintroduktion.
Föredragning i ärendet av antagningschef Cecilia Jönsson.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen organisation av program
och inriktningar vid preliminär antagning till gymnasieskolans år 1 läsåret 2019/20.
2.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till förvaltningsdirektören att fastställa
antal platser vid preliminär antagning till gymnasieskolans år 1 läsåret 2019/20.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 190329 Gymnasieorganisation vid preliminär antagning
till år 1 2019/20
§31 Preliminär gymnasieorganisation 2019/2020
Bilaga 1 Statistik nationella program 15 februari
Bilaga 2 Poängplan Industriprogrammet- drift och underhåll profil el

Paragrafen är justerad
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§

34

Preliminär gymnasiesärskoleorganisation 2019/2020

GYVF-2019-427
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. Kommunen ansvarar för att alla
ungdomar i kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god
kvalitet i gymnasiesärskolan. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska
så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Föredragning i ärendet av antagningschef Cecilia Jönsson.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen
gymnasiesärskoleorganisation år 1 2019/20.
2.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till förvaltningsdirektören att fastställa
antal platser vid antagning till gymnasiesärskolans år 1 läsåret 2019/20.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 190329 Gymnasiesärskoleorganisation år 1 2019/2020
§32 Preliminär gymnasiesärskoleorganisation 2019/2020

Paragrafen är justerad
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§

35

Uppdrag att utveckla antagningsprocessen inom vuxenutbildning

GYVF-2018-5038
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ibland behov av att löpande utveckla
antagningsprocessen för vuxenutbildningen. I syfte att ge fler Malmöbor möjlighet att studera
och undvika att personer som gör upprepade avbrott antas gång på gång, föreslås därför att
prioriteringsreglerna ses över och till viss del förändras. För att underlätta elevernas fortsatta
utbildningsvägar bör även övergångshandlingar och antagningskriterier mellan
gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen ses över som ett led i uppdraget. Målet med
detta är att Malmös elever ska kunna gå vidare i sin utbildning utan avbrott så att Malmö inte
tappar dessa individer ur utbildningssystemet innan de är färdiga med sina studier. Uppdraget
ska återrapporteras till nämnden.
Föredragning i ärendet av antagningschef Cecilia Jönsson.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera
antagningsprocessen för vuxenutbildningen löpande och efter behov, i enlighet med
föreliggande ärende samt gällande föreskrifter och lagar.
2.Gymnasie- och vuxenubildningsnämnden beslutar att ärendet ska återrapporteras till
nämnden.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse GVN 2019-03-29 Uppdrag att utveckla antagningsprocessen för
vuxenutbildningen (reviderad efter arbetsutskottet)
§33 Uppdrag att utveckla antagningsprocessen inom vuxenutbildning
G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-03-29 Uppdrag att utveckla antagningsprocessen för
vuxenutbildningen

Paragrafen är justerad
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§

36

Gallringsutredning av digital information om elevadministration

GYVF-2017-6405
Sammanfattning

Digital information rörande elevadministration som tidigare förvarats i IT-systemet Elit ska
gallras och e-arkiveras hos Malmö stadsarkiv innan det avställs. Gallringsarbetet kommer
utföras av Grundskoleförvaltningen i egenskap av systemägare och systemförvaltare av Elit.
Malmö stads stadsarkivarie har på delegation godkänt gymnasie- och vuxenutbildningens plan
för bevarande och gallring.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner gallringsutredning av digital
information om elevadministration.
Beslutet skickas till

Arkivansvarig på grundskoleförvaltningen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse GVN 2019-03-29 Gallringsutredning av digital information
rörande elevadministration
§34 Gallringsutredning av digital information om elevadministration
Beslut från Stadsarkivet gällande gallringsutredning av verksamhetssystemet Elit
Gallringsutredning av digital information om elevadministration
Bilaga 1 Kronologi över förvaltningsansvar för elevadministrativa system
Bilaga 2 Redovisning av tabellinnehåll i Elit

Paragrafen är justerad

19

§

37

Revidering av reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

GYVF-2017-5600
Sammanfattning

Vid de förtroendevalda revisorerna i Malmö stads granskning av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har noterats att det i gällande reglemente inte tillräckligt tydligt
framgår att nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap 9
§ skollagen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att revidera
nämndens reglemente så det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar framgår tydligt
under 2 § genom följande skrivning:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar enligt
skollagen.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphäver beslut om revidering av nämndens
reglemente från den 26 oktober 2018.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:
2.Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens reglemente:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för
ungdomar enligt skollagen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-03-29 Revidering av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens reglemente
§35 Revidering av reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gällande reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019
Förslag till reviderat reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

38

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-02-12 - 2019-03-20

GYVF-2019-979
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

1.Gymnasie- och vuxenubildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GVN 2019-03-29 redovisning av delegerade beslut under perioden
2019-02-12 - 2019-03-20
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-02-12 - 2019-03-20

Paragrafen är justerad
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§

39

Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2019-677-1 Rapport från konferensen ICSEI 2019
 GYVF-2019-677-1 Rapport från konferensen ICSEI 2019

Informationsbrev till dig som är förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker
regioner och kommuner under våren

Rapport om kränkande behandling under perioden 2019-02-12-2019-03-20

Protokoll från förvaltningsråd 2019-03-15_ojusterat
 GYVF-2019-385-3 Protokoll från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott 2019-03-14
Paragrafen är justerad

