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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-01-31 kl. 09:00-12:00

Plats

Stadshuset, sessionssalen

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

- Heldag med nämnden i samband med nämndssammanträdet den 29 maj.
- Verksamhetsrapportering från vuxenutbildningschef Jonas Svensson och
gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg.
4.

Nämndsbudget 2020

GYVF-2019-4339
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.
I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar arbeta utifrån
kommunfullmäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och ekonomi
utifrån Malmö stads budget 2020.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner nämndsbudget 2020 och överlämnar
densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag











5.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 Nämndsbudget 2020
Nämndsbudget 2020
Grundbelopp per elev och per program i gymnasiesärskolan för år 2020
Grundbelopp per elev och program i gymnasieskolan för år 2020
Interkommunal ersättning gällande kommunal vuxenutbildning
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasieskolan år 2020
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasiesärskolan 2020
Pris sfi folkhögskola år 2020
Resultatbudget 2020
GVN AU 2020-01-22 §4 Nämndsbudget 2020
Återrapportering av uppdrag i budget 2019: stärka nyanländas
inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de insatser
som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket
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GYVF-2019-4711
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och
utveckla arbetet med de insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket.
I uppdraget anges även att kvinnors särskilda situation ska beaktas. I ärendet redovisas de
insatser som förvaltningen genomfört och fortsatt arbetar vidare med inom ramen för
grunduppdraget.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget
2019 om att stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de
insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag




6.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 Återrapportering av uppdrag i budget 2019:
Stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden
GVN AU 2020-01-22 §5 Återrapportering av uppdrag i budget 2019: stärka
nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de insatser som
förbättrar möjligheterna att lära svenska språk
Yttrande över remiss gällande Granskning av utlandsresor

GYVF-2019-5316
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genom stickprovskontroller granskat gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens hantering och redovisning av utlandsresor. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om nämnden säkerställer att anställda och förtroendevalda
följer rättspraxis och styrdokument vid utlandsresor och om nämndens interna kontroll är
fullgod. Stadsrevisionens sammanfattande bedömningen är att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens i huvudsak säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid
utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta i huvudsak är tillräcklig.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar detsamma till stadsrevisionen.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 Yttrande över remiss gällande granskning av
utlandsresor
Förslag till yttrande över remiss gällande granskning av utlandsresor
Följebrev till granskning av utlandsresor
Missiv om granskning av utlandsresor SR-2019-67
Protokollsutdrag revisorskollegiet §110 Granskning av utlandsresor
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7.

Revisionsrapport om granskning av utlandsresor
Yttrande till revisorskollegiet om Granskning av utlandsresor SR-2019-67
GVN AU 2020-01-22 §6 Yttrande över remiss gällande granskning av utlandsresor
Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet - För
flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

GYVF-2019-5296
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över remiss från
Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering –
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Utredningens uppdrag och de förslag
som utredningen lämnar, avgränsas till grundskolan och motsvarande skolformer
(grundsärskolan, sameskolan och specialskolan). Utredningen lämnar dock i
konsekvensbeskrivningen vissa förslag och bedömningar som berör gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Nämnden ställer sig positiv till elevers förstärkta rätt till modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål. Nämnden anser dock att det vore önskvärt med en
djupgående beskrivning och analys av modersmålsämnets ställning i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan då skolformerna berörs av förslag och bedömningar som lämnas i
utredningen.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag







8.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 yttrande över remiss från
Utbildningsdepartementet - för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering
Remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU
2019:18)
Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet,
kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
GVN AU 2020-01-22 §7 Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmål
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-12-05 - 202001-23
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GYVF-2020-121
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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.

Beslutsunderlag




9.

Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 Redovisning av delegerade beslut under perioden
2019-12-05-2020-01-23
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-12-05 - 2020-01-23
Redovisning av anställningsavtal under perioden 2019-12-05 - 2020-01-23
Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2019-5749-1.6
Beslut i kommunfullmäktige KF 191219 §256
Krisledning Malmö stad 2020
 GYVF-2019-5749-1.5
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Krisledning
Malmö stad 2020(1796649)
 GYVF-2019-5749-1.4
Beslut KF 191219 Krisledning Malmö stad bilaga
Instruktion central krisledning antagen i KSAUII 2012-06-25
 GYVF-2019-5749-1.3
Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022
 GYVF-2019-5749-1.2
Central krisledningsplan för Malmö stad 2016
 GYVF-2019-5749-1.1
Reglemente för krisledningsnämnden
 GYVF-2019-5750-1.4
Beslut KF 191219 Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)
 GYVF-2019-5750-1.2
Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18) OPF-KL 14 Malmö stad(1787893)
 GYVF-2019-5750-1.6
Beslut KF 191219 §262 Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)(1844848)
 GYVF-2019-5750-1.1
Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18) OPF-KL 18 Malmö stad(1787894) STK 2019-1298
 GYVF-2019-5750-1.5
Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)(1802219)

Information om Malmöpanelen våren 2020
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 GYVF-2019-5750-1 Följebrev till beslut KF 191219 Bestämmelser om
omställningstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Information till förtroendevalda och nämndsekreterare ang läsplattor

Beslut Kommunfullmäktige 2019-12-19 § 255 Attestreglemente för Malmö
stad

Attestreglemente för Malmö stad från och med 1 april 2020

G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Attestreglemente Malmö stad

Beslut KF 2019-12-19 § 259 Återrapportering Uppdrag budget 2018 - Utreda
och föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete

Slutrapport – Uppdrag budget 2018 – En mer ändamålsenlig organisation av
stadens drogförebyggande arbete
 GYVF-2019-2949-11
Beslut Kommunfullmäktige 2019-12-19, §274
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen
 GYVF-2020-389-1 Rapport om kränkande behandling av elev 2019-12-05 - 202001-23
 GYVF-2020-390-1 Yttrande från lärarförbundet gällande förslag till nämndsbudget
2020

