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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-10-25 09:00-12:00

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Ordförande

Juan-Tadeo Espitia (S)

Ledamöter

Fredrik Christian Sjögren (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.olsson8@malmo.se
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1.

Upprop och val av justerare

2.

Fastställande av dagordningen

3.

Muntlig information

Sammanfattning

- Uppföljning av budgetarbetet från kvalitetsdialogen den 24 oktober.
- Verksamhetsrapportering från vuxenutbildningschef Jonas Svensson och
gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg.
4.

Antagningsrapport för gymnasieskolan 2019

GYVF-2019-3459
Sammanfattning

Antagning inför läsåret 2019/2020 till gymnasieskola under nämndens ansvar avslutades 15
september 2019. Antagningsenhet har sammanställt antagningsrapport för gymnasieskolan
2019. Rapporten omfattar utbud, sökande och antagna för gymnasieskolor i Malmö oavsett
huvudman samt Malmöungdomars val och antagning i annan kommun eller friskola.
Föredragning i ärendet av antagningschef Cecilia Jönsson.
Förslag till beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner antagningsrapporten för
gymnasieskolan 2019.
Beslutsunderlag





5.

G-Tjänsteskrivelse GVN 191025 Antagningsrapport för gymnasieskolan 2019
Antagningsrapport gymnasieskola Malmö 2019 med bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 § 120
Antagningsrapport för gymnasieskolan 2019
Antagningsrapport för gymnasiesärskolan 2019

GYVF-2019-3460
Sammanfattning

Antagning inför läsåret 2019/2020 till gymnasiesärskola under nämndens ansvar avslutades
15 september 2019. Antagningsenheten har sammanställt antagningsrapport för
gymnasiesärskolan 2019. Rapporten omfattar utbud, sökande och antagna för
gymnasiesärskolans program i Malmö.
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Föredragning i ärendet av antagningschef Cecilia Jönsson.
Förslag till beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner antagningsrapporten för
gymnasiesärskolan 2019.
Beslutsunderlag






6.

G-Tjänsteskrivelse GVN 191025 Antagningsrapport för gymnasiesärskolan 2019
Antagningsrapport gymnasiesärskola Malmö 2019
Bilaga 1 Antagningsstatistik för gymnasiesärskolan 2019
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §121
Antagningsrapport för gymnasiesärskolan 2019
Revidering av ledningssystem för den psykologiska elevhälsan

GYVF-2019-2906
Sammanfattning

I 28 § hälso- och sjukvårdslagen, (SFS 1982:763), anges följande:
”Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet”.
Bestämmelsen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9). I föreskrifternas anges
följande: 1 § ”Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för
att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet”
För att bedriva psykologisk verksamhet inom elevhälsan, som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen, ska det således finnas ett ledningssystem. Det är ett system för att fastställa
principer för ledning av verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
I ledningssystemet för den psykologiska elevhälsan har enbart redaktionella revideringar
gjorts.
Föredragning i ärendet av Agneta Fredin, enhetschef för elevhälsan.
Förslag till beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner reviderat ledningssystem för den
psykologiska elevhälsan.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 191025 Ledningssystem elevhälsans psykologiska insats
Ledningssystem Elevhälsans psykologiska insats
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7.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §124
Revidering av ledningssystem för den psykologiska elevhälsan
Revidering av ledningssystem för den medicinska elevhälsan

GYVF-2019-2907
Sammanfattning

I 28 § hälso- och sjukvårdslagen, (SFS 1982:763), anges följande:
”Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet”.
Bestämmelsen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9). I föreskrifternas anges
följande: 1 § ”Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för
att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet”
För att bedriva en medicinsk verksamhet inom elevhälsan som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen ska det således finnas ett ledningssystem. Det är ett system för att fastställa
principer för ledning av verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
I Ledningssystemet för den medicinska elevhälsan har endast redaktionella revideringar
gjorts.
Föredragning i ärendet av Agneta Fredin, enhetschef för elevhälsan.
Förslag till beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner reviderat ledningssystem för den
medicinska elevhälsan.
Beslutsunderlag





8.

G-Tjänsteskrivelse GVN 191025 Reviderat ledningssystem för medicinska
elevhälsan
Ledningssystem Elevhälsans medicinska insats
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §125
Revidering av ledningssystem för den medicinska elevhälsan
Sammanträdestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020
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GYVF-2019-3651
Sammanfattning

Förslag till sammanträdestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020 har tagits fram.
Förslag till beslut

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




9.

G-Reviderad tjänsteskrivelse GVN 2019-10-25 sammanträdestider 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §122
Sammanträdestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020
Lokalförsörjningsplan för gymnasieskola och vuxenutbildning 2020-2030

GYVF-2019-2908
Sammanfattning

Samtliga nämnder i Malmö stad ska varje år anta en verksamhetsspecifik
lokalförsörjningsplan som fastslår lokalplaneringen inför kommande år. Fastighetskontorets
avdelning för lokalförsörjning (LiMa) begär på uppdrag av kommunstyrelsen årligen in
uppgifter för att sammanställa kommunens samlade lokalförsörjningsplan.
Lokalförsörjningsplanering är grunden för det investeringsbehov av framtida lokaler som
redovisas och beslutas i samband med kommunens mål och budget.

Förslag till beslut

1.Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden antar lokalförsörjningsplanen för
gymnasieskola och vuxenutbildning 2020-2030.

Beslutsunderlag





10.

G-Tjänsteskrivelse GVN 191025 Lokalförsörjningsplan för gymnasieskola och
vuxenutbildning 2020-2030
Lokalförsörjningsplan 2020-2030
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §126
Lokalförsörjningsplan för gymnasieskola och vuxenutbildning 2020-2030
Redovisning av förvaltningens samarbete med det lokala
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näringslivet/branschorganisationer
GYVF-2019-3430
Sammanfattning

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att redovisa hur huvudmannen och
verksamheterna samarbetar med lokalt näringsliv och branscher inom respektive
utbildningsform. Redovisningen innehåller en beskrivning av hur förutsättningarna för
samarbete ser ut och vad som är reglerat i utbildningarnas styrdokument. Därtill ges ett antal
exempel på hur samarbetet konkret ser ut i ett urval av verksamheterna. Ärendet omfattar
både gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen av förvaltningens
samarbete med branscher och lokalt näringsliv inom respektive utbildningsform till
handlingarna.
Beslutsunderlag




11.

G-Tjänsteskrivelse GVN 191025 Redovisning av förvaltningens samarbete med
branscher och lokalt näringsliv
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §123
Redovisning av förvaltningens samarbete med det lokala
näringslivet/branschorganisationer
Utökning av befintligt avtal mellan Stadsfastigheter och Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen för framtagande av handlingar för en ny
gymnasieskola

GYVF-2019-4308
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i samband med planeringen av en ny
gymnasieskola på fastigheten Makrillen 3 nuvarande Universitetsholmens gymnasium tidigare
tecknat avtal med Stadsfastigheter avseende säkerställande av Stadsfastigheters kostnader för
framtagande av underlag och projektering där den maximala kostanden beräknades till
5 000 000 kronor.
Det nya utökade avtalet innebär att den maximala kostnaden för framtagande av underlag och
projektering utökas från 5 000 000 kronor till maximalt 14 500 000 kronor d.v.s. en utökning
med 9 500 000 kronor.
Förslag till beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det utökade avtalsförslaget och
tecknar avtalet med Stadsfastigheter.
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2.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att
underteckna avtalet.
Beslutsunderlag








12.

G-Tjänsteskrivelse 2019-10-25 Utökning av befintligt avtal
Utökning av befintligt avtal
Ursprungligt avtal 5080-1578-100
GVN 2018 §141 Avtal mellan Stadsfastigheter och Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen för framtagande av programhandlingar
Tjänsteskrivelse 2018-12-06
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §130
Utökning av befintligt avtal
Yttrande över remiss av nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik

GYVF-2019-3124
Sammanfattning

En arbetsgrupp bestående av representanter från flera förvaltningar i Malmö stad har tagit
fram ett förslag på hur det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan
bedrivas i kommunen. Förslaget har sin utgångspunkt i kartläggningen av det
hedersrelaterade våldets omfattning som genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö
2017–2018. Arbetsgruppens förslag beskrivs i tjänsteskrivelsen Nulägesbild av Malmö stads
insatser mot hedersproblematik (STK-2019-76).

För att förankra arbetsgruppens förslag på insatser har de skickats på remiss till ett antal
nämnder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
remissen och föreslås avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till stadskontoret.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse 2019-10-25 Förslag till yttrande över Nulägesbild av Malmö
stads insatser mot hedersproblematik
Förslag till yttrande över remiss av Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Missisv över remiss av nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Stadskontorets tjänsteskrivelse gällande nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
KS AU beslut 2019-06-10 § 392 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
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13.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §129
Yttrande över remiss av nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Yttrande över motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om bättre studiero i våra skolor

GYVF-2019-2957
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att avge
yttrande om en motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre
studiero i våra skolor. Enligt motionärerna är ett av de största problemen i svensk skola brist
på ordning och studiero.
I motionen föreslås bland annat att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att utarbeta riktlinjer kring hur skolpersonal ska främja studiero
samt att nämnden årligen arrangerar en konferens för skolpersonal där lärarnas befogenheter
lyfts.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avge yttrande till
kommunstyrel-sen i enlighet med förvaltningens förslag.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen i Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam
Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor.
1. Kommunfullmäktige avslår fjärde att-satsen i Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam
Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor.
1. Kommunfullmäktige avslår femte att-satsen i Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam
Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor.
1. Kommunfullmäktige anser sjätte att-satsen i Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam
Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor besvarad.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-10-25 Förslag till yttrande över motion av Jörgen
Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Förslag till yttrande över motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero
i våra skolor
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14.

Följebrev Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
bättre studiero i våra skolor, STK-2019
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §128
Yttrande över motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
bättre studiero i våra skolor
Yttrande över motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen

GYVF-2019-2949
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att avge
yttrande om en motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda hur ordningsomdömen kan införas i
Malmö stads skolor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avge yttrande till
kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår den andra att-satsen i Jörgen Grubbs (SD) och Nima
Gholam Ali Pours (SD) motion om skriftligt omdöme i terminsbetygen.

Beslutsunderlag







15.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-10-25 Förslag till yttrande över motion av Jörgen
Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i
terminsbetygen, redaktionell revidering efter AU
Förslag till yttrande över motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen, redaktionell revidering efter
arbetsutskottet
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen
Följebrev Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skriftligt omdöme i terminsbetygen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-17 §127
Yttrande över motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skriftligt omdöme i terminsbetygen
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-09-18-2019-10-15
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GYVF-2019-4400
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.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag





16.

Tjänsteskrivelse GVN 2019-10-25 redovisning av delegerade beslut under perioden
2019-09-18-2019-10-15
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-09-18-2019-10-15
Redovisning av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens anställningsavtal
2019-09-18-2019-10-15
Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2019-3946-1 Samarbetsavtal PUMA - praktikutbildad i Malmö
 GYVF-2018-615-7 Protokollsutdrag KF § 172 190905 Uppdrag budget 2017 Policy för marksanering

Protokollsutdrag KF 190905 § 173 - Årsrapport 2018 Strategisk
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Protokollsutdrag KF 190905 § 174 - Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för
arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö
stad

Protokollsutdrag KF 190905 § 174 - Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för
arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
 GYVF-2019-433-7 Protokollsutdrag KF § 179 190905 Motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning
på Malmö stads skolor
 GYVF-2019-1202-2.2
Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman från Hvilan Utbildning AB
 GYVF-2019-1201-2.2
Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman från Hvilan Utbildning AB
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 GYVF-2019-1017-2.1
Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman från Didaktus Skolor AB
Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om
 GYVF-2019-1034-2.1
godkännande som huvudman för gymnasieskola från Drottning Blankas
Gymnasieskola AB
Information om nytt Malmöinitiativ - sommarskolan för gymnasielever


Information om nytt Malmöinitiativ - stoppas hemläxor
 GYVF-2019-995-2.1
Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman från Lärande i Sverige AB
 GYVF-2019-1211-4 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för riksrekryterande spetsutbildning för estetiska programmet
inriktning musik vid Lunds Dans- o Musikalgymnasium
 GYVF-2019-1252-3 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet
inriktning dans vid Lunds Dans- o Musikalgymnasium
 GYVF-2019-1057-3.1
Beslut från Skolinspektionens gällande ansökan
om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Malmö
 GYVF-2019-929-3 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid LBS Kreativa gymnasiet Malmö
 GYVF-2019-1006-2 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Lund

Protokollsutdrag KS 2019-09-11 § 211 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden 2020

Protokollsutdrag KS 2019-09-11 § 210 - Avrop från Jobbpakten

Cirkulär 19:38 om budgetpropositionen för 2020 och hösträndringsbudgeten
för 2019
 GYVF-2019-2241-3 Dom från förvaltningsrätten avseende överklagat beslut från
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö kommun den 29 mars 2019, § 32

