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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-24 kl. 09:00-12:00

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
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)
Rickard Åhman Persson (SD)
Linus Nilsson (SD)
Katarina Johansson (M) ersätter Mats Krister Mattsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Johansson (S)
Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S) §§55-60
Holger Cannerfors (V)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (chef för nämnd och ärendeberedning)
Cecilia Jönsson (antagningschef) §§55-58
Jonas Andersson (kommunikatör)
Jonas Jonsson (strateg)
Adriana Bassini Ståhl (kommunal)
Johan Bohman (SACO)
Gunilla Heimstein (lärarförbundet)
Niklas Anderberg (utbildningschef)
Katarina Falk (tf avdenigschef)
Ann Andersson (ekonomichef)
Jonas Svensson (utbildningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Olsson
Ordförande

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

…………………………………

Juan Tadeo-Espitia
Justerande

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

Anton Sauer

…………………………………
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Utses att justera

Anton Sauer

Justeringen

2019-05-31

Protokollet omfattar

§§55-66
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ÄRENDELISTA
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66

Upprop och val av justerare
Fastställande av dagordningen
Muntlig information
Ekonomisk prognos
Uppföljning intern kontroll januari-april 2019
Budgetskrivelse 2020
Kontaktpolitiker under mandatperioden 2019-2022
Yttrande över motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson
(V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Yttrande över motion av Anders Skans (V) om färre flygresor STK-2019-333
Yttrande över Malmöinitiativ om anpassningar för särskilt begåvade elever
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-04-16 - 2019-05-14
Anmälningar för kännedom
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§

55

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Efter uppropet utses Anton Sauer (C) att justera protokollet fredagen den 31 maj kl. 11:00.
Paragrafen är justerad
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§

56

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

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

57

Muntlig information

Sammanfattning

- Information från ordföranden om att nämndens sammanträde förläggs på Katrinetorp den
18 juni.
- Resultat av 2019 års preliminära gymnasieantagning, antagningschef Cecilia Jönsson.
- Upphandling av distansutbildning, strateg Jonas Jonsson.
- Verksamhetsrapportering, vuxenutbildningschef Jonas Svensson och
gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg.
Särskilt yttrande

I samband med information om gymnasieantagningen meddelar Rickard Åhman Persson
(SD) att han avser att inkomma med särskilt yttrande före justeringen.
Uppdrag till förvaltningen

I samband med muntlig information från gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg ger
gymnasie- och vuxenutbidningsnämnden förvaltningen i uppdrag att följa upp effekterna av
att två skolläkare blir en.

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-24 punkt 3
Ärende:

3. Muntlig information

Förvaltningen informerar om ansökan och antagning inför läsåret 2019-2020
Vi noterar att ansökningarna till kommunala och privata gymnasieutbildningar nu
närmar sig 50/50. Vidare konstaterar vi att andelen sökande till yrkesprogrammen
minskar.
Antagningen är tills vidare preliminär vilket ger oss möjligheter att återkomma i frågan
då antagningen blir definitiv.
Efter uppgifter i media noteras att antalet skolläkare inom elevhälsan planeras
minska till hälften – från två till en innebärande att över 4000 elever skall hanteras av
en läkare. Sverigedemokraterna meddelar att vi inte kommer att acceptera en sådan
indragning inom elevhälsan.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

___________________________
Åke Guserus -Bengtsson(SD)

____________________________
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§

58

Ekonomisk prognos

GYVF-2018-4853
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige en bild av nämndens ekonomiska utveckling och prognostiserat
ekonomiskt utfall för året. Den förväntade prognosen ska förklaras och analyseras samt vilka
åtgärder som planeras för att komma tillrätta med eventuella obalanser.
Föredragning i ärendet av ekonomichef Ann Andersson.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2019 och
överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-24
Ekonomisk prognos 2019
§64 Ekonomisk prognos
Ekonomisk prognos för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019
Nämndsbudget 2019 med mål fastställd av nämnden

Paragrafen är justerad
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§

59

Uppföljning intern kontroll januari-april 2019

GYVF-2019-239
Sammanfattning

Internkontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att
säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel
upptäcks och åtgärdas. En god internkontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är
ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och
att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.
Föreliggande rapport avser en uppföljning av internkontrollplan för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden avseende perioden januari-april 2019.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner framlagd uppföljningsrapport
avseende intern kontroll januari-april 2019.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 190524 Uppföljning av internkontroll januari-april 2019
§65 Uppföljning intern kontroll januari-april 2019
Uppföljning av internkontroll januari-april 2019
Internkontrollplan 2019 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) - fastställd av
nämnden

Paragrafen är justerad
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§

60

Budgetskrivelse 2020

GYVF-2019-1262
Sammanfattning

Budgetskrivelsen är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens information till
kommunstyrelsen inför styrelsens beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. I
budgetskrivelsen beskriver nämnden sina största utmaningar på kort och lång sikt utifrån
förändringar i omvärlden samt genomförda, planerade och pågående förändringar i
nämndens verksamhet.
Föredragning i ärendet av tf. avdelningchef Katarina Falk.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner budgetskrivelse 2020 och översänder
densamma till kommunstyrelsen.
Reservationer

Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de
avser att lämna in en gemensam skriftlig reservation före justeringen.
Rickard Åhman Persson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att
lämna in en skriftlig reservation före justeringen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar avslag på föreliggande förslag till förmån för
budgetalternativ som (C) och (M) kommer presentera i fullmäktige.
Linus Nilsson (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till förmån för eget budgetförslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslag till föreliggande förslag och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång i voteringen:
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för avslag till förvaltningens förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för bifall till förvaltningens förslag mot 6 nej-röster för avslag till
förvaltningens förslag beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag. Se bifogad
voteringslista.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-05-24 Budgetskrivelse 2020
§66 Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-24

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Voteringslista: §60
Ärende:

Budgetskrivelse 2020, GYVF-2019-1262

Voteringslist(or)
Voteringslista
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
Gaby Wallström (S), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Alexandra Thomasson (V), Ledamot
Lilian Gerleman (M), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Linus Nilsson (SD), Ledamot
Katarina Johansson (M), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2019-05-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 6- Budgetskrivelse 2020

Centerpartiet och Moderaterna kommer återkomma med gemensamt budgetförslag i Malmö
kommunfullmäktige senare i år när vi fått en helhetsbild av Malmös ekonomi och yrkar därför avslag
på föreliggande förslag till budgetskrivelse för 2020
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation.

Anton Sauer

Lilian Gerleman

Katarina Johansson

Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lucas Löweneng

Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-04-24 p6 Ärende: Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020

Vi yrkar att den föreslagna budgeten avslås till förmån för eget budgetförslag där
bland annat Grundskoleförvaltningen ålägges att endast låta elever med behörighet
till nationella linjer lämna grundskolan. Idag har endast cirka 75% av eleverna från
Malmös grundskolor behörighet till de nationella linjerna.
Man kan välja olika former för detta tex extra utbildning i varje årskurs från förskolan,
helgskola och sommarskola eller ett extra år inom grundskolan men viktigast är att
inte bara skicka problemen vidare.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta budgetförslag.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

___________________________
Åke Guserus-Bengtsson (SD)

____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)
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§

61

Kontaktpolitiker under mandatperioden 2019-2022

GYVF-2019-2216
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kontaktpolitiker
för gymnasieskolor och vuxenutbildningen under mandatperioden 2019-2022. I rollen som
kontaktpolitiker företräder politikern hela nämnden. I uppdraget ingår att hålla sig informerad
om verksamheten vid sin skola samt en fördjupad förståelse och kontakt med verksamheten.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner framlagt förslag till kontaktpolitiker
under mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GVN 2019-05-24 förslag till kontaktpolitiker, reviderad efter
arbetsutskottets sammanträde
§67 Kontaktpolitiker under mandatperioden 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§

62

Yttrande över motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen
allmän visstid

GYVF-2019-1365
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att avge
yttrande om en motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om att
slopa anställningsformen allmän visstid. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har
handlagt ärendet i samråd med funktionsstödsförvaltningen, hälsa- vård och
omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
om Emma-Lina Johanssons (V) och Anders Anderssons (V) motion om att slopa
anställningsformen allmän visstid.
2.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen Slopa anställningsformen allmän visstid.
Reservation

Alexandra Thomasson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att lämna
in en skriftlig reservation före justeringen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Alexandra Thomasson (V) yrkar bifalla till motionen.
Ordföranden Juan Tadeo-Espitia (S) yrkar avslag på Thomassons bifallsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Thomassons (V) bifallsyrkande under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-05-24 Yttrande över motion från Emma-Lina
Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020
§68 Yttrande över motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson
(V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Förslag till yttrande gällande motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020
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Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Remiss av motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om
ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Malmö 2019-05-28
Reservation
Ärende 8. Yttrande över Emma-Lina Johansson (V) och Anders Anderssons (V)
motion om ett jämställt Malmö 2020 – Slopa anställningsformen allmän visstid.
Vänsterpartiet ställer sig inte sig bakom nämndens yttrande över Emma-Lina Johansson (V)
och Anders Anderssons (V) motion om ett jämställt Malmö 2020 – Slopa anställningsformen
allmän visstid.
Vi uppskattar förvisso förvaltningens arbete med att minimera nivån av antalet
visstidsanställda men stödjer våra partikamraters uppfattning om att allmän visstid är en
anställningsform vi behöver komma bort ifrån för att se till att alla Malmö stads
medarbetare har jämlika villkor. Vi tror att det går att organisera tjänsterna så att
övertalighet endast figurerar under kortare perioder och därmed endast utgör en försumbar
ekonomisk förlust. Vi tror dock att ett genomförande av motionens förslag skulle ge större
vinst i form av medarbetarnas välbefinnande.
Alexandra Thomasson (V)
Med instämmande av Holger Cannerfors (V)
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§

63

Yttrande över motion av Anders Skans (V) om färre flygresor STK-2019-333

GYVF-2019-1043
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att avge
yttrande över en motion av Anders Skans (V) om färre flygresor. Nämnden ser positivt på
motionens syfte och under 2019 kommer efterlevnaden av Malmö stads gemensamma
resepolicy granskas inom ramen för arbetet med intern kontroll på förvaltningen.
Sammantaget bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att pågående arbete, både
inom förvaltningen Malmö stad som helhet, kommer att bidra till en bättre efterlevnad av de
riktlinjer som gäller för tjänsteresor.

Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
avseende motion om färre flygresor.
2.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige anser Anders Skans (V) motion om färre flygresor besvarad med
hänvisning till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning.
Reservationer

Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar
att de avser att lämna in en skriftlig reservation före justeringen.
Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att lämna in en
skriftlig reservation före justeringen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar avslag på motionen.
Linus Nilsson (SD) ställer sig bakom (C) och (M):s avslagsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer avslagsyrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Följebrev Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333
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G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-05-24 Förslag till yttrande över motion av Anders
Skans (V) om färre flygresor
Förslag till yttrande över motion av Anders Skans (V) om färre flygresor

Paragrafen är justerad
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2019-05-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 9- Yttrande över motion av Ander Skans (V) om färre flygresor stk-2019-33

Centerpartiet och Moderaterna delar bilden av att fler insatser behöver genomföras för att förbättra
klimatet. Vi delar också i viss mån problembeskrivningen att man inom kommunen inte bör flyga allt
för korta sträcker om det inte är absolut nödvändigt. Dock är motionärens vision om att man från
kommunen inte får nyttja flyget om resan inte är över 100 mil overklig och riskerar att slå mot de
fritidspolitiker som inte har möjligheten att ta tjänstledigt för att ta tåget dagar i förväg. Med grund i
detta yrkar vi till skillnad från förvaltning avslag på föreliggande förslag då ett besvarande signalerar
en bild av att detta är något man redan implementerar.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation.

Anton Sauer

Lilian Gerleman

Katarina Johansson

Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lucas Löweneng

Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-24
Ärende: 9. Yttrande över motion av Anders Skans (V) om färre flygresor STK-2019-333

Nämnden beslutade att den avsedda motionen skulle anses vara besvarad.

Motionen avsåg omöjliggöra användandet av flyg som transportmedel för förtroendevalda, nämndemän och anställda hos Malmö Stad vid resor som inte överstiger 100
mil och där val av flyg sparar 5h i tid jämfört med annat transportmedel.
Sverigedemokraterna yrkade på avslag av motionen. Motionens förslag till lösning på
klimatförändringarna runtom i världen är en särlösning och kommer effektivt endast
resultera i att förtroendevalda är borta från sina ordinarie arbeten längre än nödvändigt.

Sverigedemokraterna väljer därför att reservera sig mot nämndens beslut att anse
motionen av Vänsterpartiet som besvarad, då vi yrkade på avslag.

____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Linus Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Åke Gusérus Bengtsson

____________________________
Britt-Marie Nilsson
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§

64

Yttrande över Malmöinitiativ om anpassningar för särskilt begåvade elever

GYVF-2019-707
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av ett Malmöinitiativ om anpassningar
för särskilt begåvade elever. Genom Malmöinitiativet får Malmöbor möjlighet att komma
med förslag och inkommet förslag rör särskilt begåvade elevers behov av att få undervisning
som ger utmaningar på rätt nivå.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är det viktigt att alla Malmös elever får den
utveckling och stimulans de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Inom
nämndens verksamheter pågår flertalet insatser som bedöms säkerställa att särskilt begåvade
elever får sina behov tillgodosedda samt stimulans och utmaningar som motiverar och gynnar
deras kunskapsutveckling.
Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera
yttrandet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Vid överläggningen lyfter gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att yttrandet avser
högskoleförberedande program och enas om att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera
yttrandet med ett fokus på även yrkesinriktade program.

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-05-24 Yttrande över Malmöinitiativ om
anpassningar för särskilt begåvade elever
§70 Yttrande över malmöinitiativ om anpassningar för särskilt begåvade elever
Förslag till yttrande över Malmöinitiativ om anpassningar för särskilt begåvade
elever
Följebrev till malmöinitiativ om anpassningar för särskilt begåvade elever
Malmöinitiativ om anpassningar för särskilt begåvade elever

Paragrafen är justerad
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§

65

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-04-16 - 2019-05-14

GYVF-2019-2529
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 vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GVN 2019-05-24 redovisning av delegerade beslut
Redovisning av delegerade beslut 2019-04-16 – 2019-05-14

Paragrafen är justerad
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§

66

Anmälningar för kännedom

Anmälningar



Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen rapport om kränkande
behandling av elev 20190416-20190514
 GYVF-2019-2241-1 Föreläggande om inkommande med handlingar kopplat till
laglighetsprövning av beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 GYVF-2019-1716-1.1
Inspektionsrapport om arkivhantering på
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Paragrafen är justerad

