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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-01-31 kl. 09:00-11:30

Plats

Stadshuset, sal 4033

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Johansson (S)
Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Katarina Johansson (M)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Victor Nordin (verksamhetscontroller)
Ida Thell (utredningssekreterare)
Niklas Anderberg (gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (vuxenutbildningschef)
Katarina Falk (tf. ekonomichef)
Hanna Boulter (HR-chef)
Elin Ewers (utredningssekreterare)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
Monica Tindberg (Lärarnas riksförbund)
Charlotta Ostréus (controller)
Bo Ingvarsson (enhetschef fysisk miljö och IT)
Mattias Friman (strateg)

Underskrifter

Sekreterare

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

Victor Nordin
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia
Justerande

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

Anton Sauer

…………………………………
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Samir Caklo (controller)
Andreas von Wachenfelt (redovisningsansvarig)
Aleksandra Kovacevic (controller)
Daniel Svartek (stadsjurist)
Pär Trulsson (kommunikatör)
Gregory Mikulowski (controller)
Utses att justera

Anton Sauer

Justeringen

2020-02-03

Protokollet omfattar

§§1-11
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5

§6

§7
§8
§9
§10
§11

Upprop och val av justerare
Fastställande av dagordningen
Muntlig information
Nämndsbudget 2020
Uppdrag till förvaltningen att mot bakgrund av utbildningsdepartementets
information om förstärkningar inom yrkesvux utreda möjligheterna för
utökningar för Malmö stad
Uppdrag till förvaltningen att mot bakgrund av de aviserade statliga medlen
rubricerade som välfärdsmiljarder utreda förutsättningar för kompletteringar i
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
Yttrande över remiss gällande Granskning av utlandsresor
Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet,
kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-12-05 - 2020-01-23
Anmälningar för kännedom
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§

1

Upprop och val av justerare

Efter uppropet utses Anton Sauer (C) att justera protokollet måndagen den 3 februari kl.
14:30
Paragrafen är justerad
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§

2

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs i enlighet med framlagt förslag.
Paragrafen är justerad

6

§

3

Muntlig information

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

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.
Föredragning i ärendet av Elin Ewers, utredningssekreterare, Katarina Falk, tf. ekonomichef,
och Charlotta Ostréus, controller.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner nämndsbudget 2020, efter justering i
planeringskommentarerna till indikatorer för kommunfullmäktigemål gällande kommunala
aktivitetsansvaret, och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
Reservationer

Centerpartiet och Moderaterna inkommer med en gemensam skriftlig reservation före
justeringen.
Sverigedemokraterna inkommer med en skriftlig reservation före justeringen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Ändringsyrkanden

Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar för följande ändringar i föreliggande förslag till nämndsbudget
2020:
- att planeringskommentarerna till de indikatorer för kommunfullmäktigemål som gäller
kommunala aktivitetsansvaret kompletteras med skrivningen: Även andelen unga, av totala antalet
unga som är aktuella för kommunala aktivitetsansvaret, som tagit del av en åtgärd ska följas upp.
- att förvaltningen ges i uppdrag att mot bakgrund av Utbildningsdepartementets information
om förstärkningar inom yrkesvux utreda möjligheterna för utökningar för Malmö stad
- att förvaltningen ges i uppdrag att mot bakgrund av de aviserade statliga medlen rubricerade
som välfärdsmiljarder utreda förutsättningar för kompletteringar i nämndsbudget 2020
Fredrik Sjögren (L) yrkar bifall till Espitias (S) yrkande gällande indikatorerna för kommunala
aktivitetsansvaret.
Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar att skrivningen i föreliggande förslag till
nämndsbudget 2020 av planeringskommentaren till indikatorn Antal inköpta ersättningsbara
engångsartiklar i plast ersätts med följande skrivning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska
under mandatperioden minska användningen av ersättningsbara engångsartiklar i plast. Indikatorn utgår
från statistik i Ekot och avser följande engångsartiklar i plast: glas, muggar, koppar, tallrikar och bestick.
Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.
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Fredrik Sjögren (L) yrkar avslag till Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkande till förmån för
skrivelsen i föreliggande förslag till nämndbudget 2020.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkande.
Nämndsbudget
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till nämndsbudget 2020, med
justering enligt framförda ändringsyrkanden.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till nämndsbudget 2020
med hänvisning till sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Anton Sauer (C) yrkar avslag till föreliggande förslag till nämndsbudget 2020 med hänvisning
till centerpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.
Lilian Gerleman (M) yrkar avslag till föreliggande förslag till nämndsbudget 2020 med
hänvisning till moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Återremiss
Holger Cannerfors (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Ajournering

Ajournering begärs och verkställs 10:45-11:00
Beslutsgång

Juan-Tadeo Espitia (S) drar tillbaka sina två ändringsyrkanden avseende uppdrag till
förvaltningen. Nämnden godkänner att Espitias (S) yrkanden istället läggs till som egna
ärenden, § 5 respektive § 6 i dagens ärendelista.
Nämnden godkänner därefter följande beslutsgång:
1. Ändringsyrkanden ställs var för sig under proposition.
2. Yrkandet om återremiss ställs mot ärendets avgörande idag.
3. Om yrkandet om återremiss faller ställs Espitias (S), Åhman Perssons (SD), Sauers
(C) och Gerlemans (M)yrkanden avseende nämndsbudget 2020 under proposition.
Ändringsyrkanden
Ordföranden Juan-Tadeo Espitia (S) ställer ordförandens ändringsyrkande om
planeringskommentarerna till de indikatorer för kommunfullmäktigemål som gäller
kommunala aktivitetsansvaret under proposition och finner att nämnden har beslutat enligt
ordförandens förslag.
Ordförandens ställer Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkande om ändring i skrivningen av
planeringskommentaren för indikatorn Antal inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast under
proposition och finner att nämnden har beslutat att avslå yrkandet.
Yrkande om återremiss
Ordföranden ställer Holger Cannerfors (V) yrkande om återremiss mot ärendets avgörande
idag och finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.
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Votering begärs och verkställs med följande beslutsgång:
Ja-röst för ärendets avgörande idag.
Nej-röst för återremiss.
Med 10 ja-röster och 3 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag.
Nämndsbudget
Ordföranden konstaterar att det föreligger fyra förslag till beslut och meddelar att
ordförandens yrkande om bifall till föreliggande förslag till nämndsbudget 2020, med
justering enligt tilläggsyrkandet om planeringskommentarerna till indikatorer för
kommunfullmäktigemål gällande kommunala aktivitetsansvaret, är huvudförslag.
Ordföranden ställer Åhman Perssons (SD), Sauers (C) och Gerlemans (M) yrkanden mot
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att nämnden utser Gerlemans
(M) förslag till motförslag.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande och Lilian Gerlemans (M) yrkande under proposition
och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag












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

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-01-31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Voteringslista: §4
Ärende:

Nämndsbudget 2020, GYVF-2019-4339

Voteringslist(or)
Votering om återremiss. Ja: Ärendets avgörande idag. Nej: återremiss
Ledamot

Ja

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Fredrik Christian Sjögren (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
Lilian Gerleman (M), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Mats Krister Mattsson (M), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Linus Nilsson (SD), Ledamot
Holger Cannerfors (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nej

Avstår

X
X
X
3

0
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-31 p 4
Ärende:>>Nämndsbudget 2020

Förvaltningen presenterar budgeten för 2020
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund framför i remissen flera tunga argument
baserade på att satsningar på kärnverksamheten saknas eller rundas.
I stället väljer man att fortsätta prioritera invandrarnas utbildning jämte miljömässiga
inslag om inköpsregler för plastprodukter.
Vi anslöt oss till Moderaternas, Vänsterns och Centerns återremissförslag, vilket
emellertid drogs tillbaka då Centern inte ville fördröja förvaltningens handläggning.
Majoriteten beslutar efter votering 7-6 att anta budgeten enligt förslag.
Då vårt yrkande om avslag till förmån för vår budget som Sverigedemokraterna
presenterade i fullmäktige under november 2019 inte godkändes, reserverar vi oss
mot detta beslut.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

___________________________
Åke Guserus-Bengtsson (SD)

____________________________
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-01-31
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 4- Nämndsbudget 2020

Centerpartiet och Moderaterna ställer sig kritiska till den budget som nu är tagen av nämnden. Det
Socialdemokratiska och Liberala styret har gett förvaltningen alldeles för snäva ramar att arbeta med
och tyvärr kommer detta slå mot stadens gymnasieskolor och Komvux verksamhet. Våra respektive
partier avlade yrkande till förmån för de budgetramar våra partier presenterade i fullmäktige. Då
dessa inte fann nämndens gillande avlägger vi reservation.

Centerpartiet och Moderaterna avlade även ett yrkande kring nämndens mål rörande hantering av
ersättningsbara artiklar i plast. Yrkandet löd:

-Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden stryker nuvarande förslag till text för
planeringskommentar mandatperioden till fördel för följande skrivelse ”Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska under mandatperioden minska användningen av ersättningsbara
engångsartiklar i plast.
Indikatorn utgår från statistik i Ekot och avser följande ersättningsbara artiklar i plast: glas, muggar,
koppar, tallrikar och bestick.
Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut”

Denna skrivelse är både tydligare och skapar ett utrymme för att verksamheterna fortsatt ska kunna
använda sig av de plastartiklar de finner nödvändiga. Då vårt yrkande inte gillades av nämnden
avlägger vi reservation

Anton Sauer

Lilian Gerleman

Mats Matsson

Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson

Christian Asker

Lukas Löwenäng

Katarina Johansson
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§

5

Uppdrag till förvaltningen att mot bakgrund av
utbildningsdepartementets information om förstärkningar inom
yrkesvux utreda möjligheterna för utökningar för Malmö stad

GYVF-2020-598
Sammanfattning

Vid hantering av nämndsbudget 2020 godkänner nämnden att ärendet läggs till i dagens
ärendelista.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att mot bakgrund av
Utbildningsdepartementets information om förstärkningar inom yrkesvux utreda
möjligheterna för utökningar för Malmö stad
Paragrafen är justerad
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§

6

Uppdrag till förvaltningen att mot bakgrund av de aviserade
statliga medlen rubricerade som välfärdsmiljarder utreda
förutsättningar för kompletteringar i nämndsbudget 2020

GYVF-2020-599
Sammanfattning

Vid hantering av nämndsbudget 2020 godkänner nämnden att ärendet läggs till i dagens
ärendelista.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att mot bakgrund av
de aviserade statliga medlen rubricerade som välfärdsmiljarder utreda förutsättningar för
kompletteringar i nämndsbudget 2020
Paragrafen är justerad
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§

7

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

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.
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.
Särskilda yttranden

Sverigedemokraterna inkommer med särskilt yttrande före justeringen
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-31 Dagordningens p 5 efter ändring i
dagordningen p 7,
Ärende: Återrapportering av uppdrag att stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden.
Förvaltningen har upprättat en plan avseende erforderliga insatser för att förmedla språk- och yrkesutbildning, och därvid beaktat de särskilda svårigheter som bland annat, genom den rådande
hederskulturen i vissa invandrargrupper, försvårar och till och med omöjliggör för kvinnor att etablera
sig i det svenska samhället.
Insatserna riktar sig huvudsakligen, i samverkan med Arbetsförmedlingen, mot konstaterade
bristyrken.
Utöver detta bedrives löpande i Malmö
SFI, Svenska för invandrare för ca 3000 elever kommunalt och 1600 elever i fristående skolor och i
folkhögskolor
Kommunal vuxenutbildning för ca 3000 elever i egen regi och ca 700 i fristående skolor.
Det finns ingen koppling mellan studieprestationer i SFI och vuxenutbildning med försörjningsstöden,
flera har tagit mycket god tid på sig inom språkutbildningen, vissa avstår helt från utbildning vilket inte
har kunnat motverkas förrän nu då den lagstadgade utbildningsplikten kan etableras som allmänt
styrmedel.
Föräldrar som inte försörjer sig själva eller åtminstone går till ett arbete har svårt att motivera sina barn
i skolsystemet att arbeta seriöst med sina studier,
Sverigedemokraterna menar
Koppla alla bidrag till motprestationer för att stimulera föräldraintresset och skapa möjligheter till att
vara föredöme för sina barn.
Stoppa tills vidare all inflyttning till Malmö för personer som inte är självförsörjande,
Jämställ deltagarna i SFI och yrkesvux med svenska elever då det gäller studiefinansiering och
hänvisa till CSN istället för socialförvaltningen.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

__________________________
Linus Nilsson (SD)

___________________________
Åke Guserus Bengtsson

____________________________
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§

8

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.
Beslut

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

Paragrafen är justerad
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§

9

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.
Beslut

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

Sverigedemokraterna inkommer med en skriftlig reservation före justeringen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Linus Nilsson (SD) yrkar avslag till förslaget till yttrande.
Fredrik Sjögren (L) yrkar bifall till yttrandet enligt föreliggande förslag.
Juan-Tadeo Espitia (S), Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar bifall till Fredrik
Sjögrens (L) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Fredrik
Sjögrens (L) yrkande.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 yttrande över remiss från
Utbildningsdepartementet - för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering
Förslag till 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)
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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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-31
Ärende: Punkt 7. Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet – För flerspråkighet,
kunskapsutveckling och inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Sverigedemokraterna anser att den kommunalt finansierade
modersmålsundervisningen bör avskaffas.
Därmed stödjer vi inte förslaget till yttrande som instämmer i en förstärkning och
institutionalisering av modersmålsundervisningen.
Det svenska språket är inkörsporten till det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Därför borde de resurser som satsas på modersmål satsas på viktigare ämnen, som
svenska.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Linus Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Åke Gusérus Bengtsson

____________________________
Britt-Marie Nilsson
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§
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Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-12-05 2020-01-23

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.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.

Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad
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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
 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
 GYVF-2020-390-2 Reviderat yttrande från lärarförbundet gällande förslag till
nämndsbudget 2020
 GYVF-2020-573-1 Yttrande från Lärarnas Riksförbund gällande nämndsbudget
2020 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Paragrafen är justerad

