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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid
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Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
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Bengt Svensson (C) ersätter Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Linus Nilsson (SD)
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Björn Johansson (S)
Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Katarina Johansson (M)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Victor Nordin (verksamhetscontroller)
Niklas Anderberg (gymnasieutbildningschef)
Emma Sandberg (ekonomichef)
Hanna Boulter (HR-chef)
Agneta Fredin (enhetschef centrala elevhälsan ) §§12-17
Elin Ewers (utredningssekreterare)
Ida Thell (utredningssekreterare)
Anna Mellgren (utredningssekreterare)
Jonas Nygren (utredningssekreterare)
Eva Walman (HR-konsult)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Pär Trulsson (kommunikatör)
Emilia Gunillasdotter (utvecklingssamordnare)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (avdelningschef)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
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Monica Tindberg (Lärarnas riksförbund)
Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2020-02-26

Protokollet omfattar

§§12-26
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§

12

Upprop och val av justerare

Lilian Gerleman (M) utses att justera protokollet. Justering sker onsdagen den 26 februari
13:00.
Paragrafen är justerad
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§

13

Fastställande av dagordningen

Ärende 12 i kallelsen gällande yttrande över motion från John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg utgår ur dagordningen. I övrigt
fastställs dagordningen i enlighet med framlagt förslag.
Paragrafen är justerad
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§

14

Muntlig information

Verksamhetsrapportering från gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg och
förvaltningsdirektör Lars Rehnberg
Paragrafen är justerad
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§

15

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

GYVF-2020-83
Sammanfattning

Malmö stads rutin för årlig uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
har genomförts vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens samverkansgrupper 2019.
SAM är ett system för systematisk undersökning av arbetsmiljön genom riskbedömning,
åtgärder, planering, ledning, kontroll och uppföljning. Förvaltningens resultat för 2019
redovisas i Bilaga 1.
Muntlig föredragning i ärendet av Eva Walman, HR-konsult.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens årsredovisning för Årlig
uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
2019
GVN AU 2020-02-13 §13 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Bilaga 1 - systemuppföljning SAM 2019 GVF
Bilaga 2 - anvisningar för årlig uppföljning SAM

Paragrafen är justerad
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§

16

Årsanalys 2019

GYVF-2018-4853
Sammanfattning

I årsanalysen följer nämnden upp sina nämndsmål och deras påverkan på uppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål. I årsanalys ingår även förvaltningens uppföljning av sina
åtaganden. Årsanalysen är nämndens viktigaste uppföljningsdokument och sammanfattar
resultatet av förvaltningens arbete under det senaste året. I årsanalys ingår därtill en analys av
förvaltningens ekonomiska resultat.
Muntlig föredragning i ärendet av Elin Ewers, utvecklingssekreterare, och Emma Sandberg,
ekonomichef.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Årsanalys 2019 och överlämnar
densamma till kommunstyrelsen
Reservationer och särskilda yttranden

Moderaterna och centerpartiet inkommer med gemensamt särskilt yttrande.
Rickard Åhman Persson (SD) uppger att han inkommer med särskilt yttrande. Vid tid för
justering hade det särskilda yttrandet inte inkommit.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 Årsanalys 2019
GVN AU 2020-02-13 §14 Årsanalys 2019
Årsanalys 2019
Åtagandebilaga till Årsanalys 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-02-21
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 5- Årsanalys 2019

Centerpartiet och Moderaterna ser med stort allvar på det låga antal på introduktionsprogrammen
som läser vidare eller blir behöriga till annat program. Samtliga siffror på detta område är alldeles för
låga och vi kommer fortsatt bevaka detta för att vända den olyckliga trenden.
Siffrorna kring antalet behöriga lärare i staden är också alldeles för låga. Att Sverige har en lärarbrist
är ett faktum men i kombination med att styret inte satsar på lönerna för stadens lärare riskerar vi
att inte framstå som en lika attraktiv arbetsgivare som andra kommuner, vilket vore en förlust för
staden.
Bengt Svensson (C)

Lilian Gerleman (M)

Mats Mattsson (M)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av:
Katarina Johansson (M)
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§

17

Återrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges budget
2019: stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sexoch samlevnadsundervisningen

GYVF-2019-4712
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att
stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
Centrala elevhälsan har ansvarat för den del i uppdraget som handlar om att stärka elevhälsan.
Pedagogisk inspiration (PI), som är skolförvaltningarnas gemensamma utvecklingsenhet, har
ansvarat för den del i uppdraget som handlar om att höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen i gymnasiet och gymnasiesärskolan. I ärendet ingår även en
beskrivning av arbetet med att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen inom
vuxenutbildningen.
Muntlig föredragning i ärendet av Agneta Fredin, enhetschef centrala elevhälsan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget
2019 om att stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen
Reservationer och särskilda yttranden

Sverigedemokraterna inkommer med särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 Återrapportering av uppdrag i budget 2019:
Stärka arbetet med elevhälsa
GVN AU 2020-02-13 §15 Återrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges
budget 2019: stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och
samlevnadsundervisningen

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-21 Dagordningens p 6
Ärende: Återrapportering av uppdrag att öka resurserna för att stärka elevhälsan.
Förvaltningen har upprättat en plan avseende erforderliga insatser för att stärka elevhälsan,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
utbildningssystemet och därmed i arbetslivet.
Vidare har man kunnat konstatera brister i sex och samlevnads undervisningen som nu med hjälp av
den pedagogiska expertisen inom Pedagogisk Inspiration kommer att utvecklas till fulländning, såväl
inom gymnasieutbildningen som inom vuxenutbildningen.
Volymerna för den utvecklade elevhälsan omfattar i egna gymnasier 6.800 elever, tilläggas elever från
Malmö som läser på annan ort ca 650 st samt ca 4.500 elever i fristående gymnasier.
Gymnasiesärskolan uppgår till ca 200 elever.
Utöver detta bedrives löpande i Malmö
SFI, Svenska för invandrare för ca 3000 elever kommunalt och 1600 elever i fristående skolor och i
folkhögskolor
Vidare Kommunal vuxenutbildning för ca 3000 elever i egen regi och ca 700 i fristående skolor.
Sverigedemokraterna menar att elevantalen nu är så höga att ytterligare resurser i form av utökade
antal av läkare-kurators- och skolsköterske- tjänster omgående måste övervägas.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

__________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

___________________________
Åke Guserus Bengtsson

____________________________
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18

Uppföljning intern kontrollplan 2019

GYVF-2019-239
Sammanfattning

Intern kontroll 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. Föreliggande ärende avser en uppföljning av de granskningar och
direktåtgärder som genomförts under 2019.
Muntlig föredragning i ärendet av Jonas Nygren, utredningssekreterare.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner framlagd uppföljningsrapport
avseende intern kontroll 2019 samt översänder rapporten till kommunstyrelsen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Miljöpartiet inkommer med särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen genom IT-stödet för intern kontroll
(Stratsys).
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 Uppföljning intern kontrollplan 2019
Uppföljning intern kontroll 2019 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)
GVN AU 2020-02-13 §16 Uppföljning intern kontrollplan 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande från Miljöpartiet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-21. Ärende 7 Uppföljning intern
kontrollplan 2019
I den av Miljöpartiet initierade granskningen av efterlevnaden av resepolicyn, framgår tydligt att
allt för många tjänsteresor görs med flyg till Stockholm, trots att tåg är huvudalternativet.
Uppenbarligen är efterlevnaden av resepolicyn inte tillräckligt. För detta föreslår Miljöpartiet till
förvaltningen och nämnden att extra informationsinsatser gentemot chefer görs. Idag så är 44%
av förvaltningens resor med flyg. Miljöpartiet vill se att varje tjänsteresa granskas gentemot
resepolicyn och att närmsta chef får bedöma om den överensstämmer med villkoren i
resepolicyn. Endast då ska tjänsteresan godkännas.
Då en majoritet av politikerna i nämnden inte biföll vårt yrkande, reserverar vi oss till förmån för
eget förslag.

Mohamed Yassin (MP)
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Internkontrollplan 2020

GYVF-2020-84
Sammanfattning

Intern kontroll 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. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna
årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll. Följande ärende innehåller förslag till
internkontrollplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020.
Muntlig föredragning i ärendet av Jonas Nygren, utredningssekreterare.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till internkontrollplan 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Centerpartiet och moderaterna inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande.

Beslutet skickas till

Internkontrollplan 2020 skickas till kommunstyrelsen genom IT-stödet för intern kontroll
(Stratsys).
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 Internkontrollplan 2020
Internkontrollplan 2020 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)
Riskanalys 2020 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)
GVN AU 2020-02-13 §17 Internkontrollplan 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-02-21
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 8- Intern kontrollplan 2020

Centerpartiet och Moderaterna är oroade över det höga antalet risker som presenteras i riskanalysen
för 2020. Vi ser det såklart som nödvändigt att förvaltningen är ärlig med vilka risker som finns att ta
sig an under kommande år och som kan uppstå i verksamheten. Dock bör man se över hur man kan
förebygga detta i ännu större utsträckning. Vi behöver se till att där finns fungerande brandlarm i alla
stadens lokaler och arbeta preventivt så att inga arkiv står utan ordentligt brandskydd. Vi behöver
också se till att garantera att inga sekretessbelagda uppgifter röjs.

Bengt Svensson

Lilian Gerleman

Mats Matsson

Sasha Steneram

Med instämmande av:
Katarina Johansson
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Jobbspårmedel - avrop av jobbpaktmedel

GYVF-2020-82
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
föreslår att var nämnd för sig avropar medel från Jobbpakten för att genomföra insatser som
bidrar till att realisera Jobbpaktens intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål nedan.
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera, Malmö stad
ska verka för att en större andel Malmöbor som är självförsörjande. Arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslås besluta att avropa 17 800 000 kr från kommunstyrelsen för planerade
insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avropa 11 312 500 kr från kommunstyrelsen
för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner. Avropade medel avser
kostnader som uppstår utifrån respektive nämnds verksamhet för att kunna genomföra de
föreslagna insatserna.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avropa 11 312 500 kronor från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 Avrop från Jobbpakten 2020
GVN AU 2020-02-13 §18 Jobbspårmedel - avrop av jobbpaktmedel

Paragrafen är justerad
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21

Yttrande över samråd för detaljplan för del av fastigheten
Makrillen 3 m.fl. iHamnen i Malmö

GYVF-2019-5715
Sammanfattning

Gymnasieskolan är en verksamhet som är utsatt för konkurrens och är därför i behov av att
attrahera blivande studenter. Där av är faktorer så som pendlingsmöjligheter av stor betydelse
inte minst då ett stort antal studenter inte är bosatta i Malmö. I den aktuella detaljplanen finns
inte Universitetsholmens gymnasium med då det finns en separat detaljplan för denna
fastigheten som avser gymnasiet.
Nämnden vill därför betona vikten av att se över tillgänglighet i form av cykelvägnät,
kollektivtrafikstillgänglighet, angöring till skolan och parkeringsmöjligheter i anslutning till
Universitetsholmens gymnasium. Nämnden betonar lika så vikten av lämpligt bullerskydd
inom området då buller som orsakas av trafik är den typ av buller som är störst i
omgivningen. Lika så vikten av att analyser gällande tilldelning av mark för skolverksamhet,
där bland annat markföroreningar, tomtmark och kommunikationer ingår ska vara
genomarbetade och åtgärdade innan beslut fattas.
När Universitetsholmens nya lokaler är färdigställda kommer där pågå byggarbeten på
intilliggande fastigheter. Det är av största vikt att det säkerställs att området runt skolan är
säkert för elever, personal och besökare.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det föreslagna yttrandet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skickar det föreslagna yttrandet till
Stadsbyggnadskontoret.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 samråd för detaljplan för del av fastigheten
Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i Malmö
Förslag till yttrande samråd för detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. i
Hamnen i Malmö
Följebrev till samrådshandlingar gällande detaljplan för del av fastigheten Makrillen
3 m.fl. i Hamnen i Malmö
Planbeskrivning - Detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i
Malmö
Särskilt yttrande angående detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. i
Hamnen i Malmö
Följebrev till samråd för detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen
i Malmö
Detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i Malmö
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GVN AU 2020-02-13 §19 Yttrande över samråd för detaljplan för del av
fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

22

Yttrande över remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad
avseende Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028

GYVF-2019-5365
Sammanfattning

Tekniska nämnden har gett samtliga nämnder möjlighet att yttra sig över den föreslagna
remissen Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ser positivt på att prova nya sätt att minska buller så som
växtlighet i olika form samt bullerskyddens höjd och sammansättning. Lika så ställer sig
nämnden positivt till den föreslagna remissen som har för avsikt att uppnå en god ljudmiljö
på skolgårdar och lika så att arbetet med att minska buller från ursprungskällan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det föreslagna yttrandet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skickar det föreslagna yttrandet till tekniska
nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21; Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad
avseende Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Förslag till yttrande; Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Paln
för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
GVN AU 2020-02-13 §20 Yttrande över remiss från Tekniska nämnden i Malmö
stad avseende Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Följebrev del 2 till Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för
god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Remissutskick från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god
ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Rapport avseende Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god ljudmiljö i
Malmö 2020-2028
Följebrev till Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god
ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Protokollsutdrag §281 från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god
ljudmiljö i Malmö 2020–2028

Paragrafen är justerad
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§

23

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre
studiestöd till äldre

GYVF-2020-55
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets promemoria Bättre studiestöd till äldre. I promemorian beskrivs
att medellivslängden ökar och pensionsåldrarna höjs, vilket leder till att det finns ett behov av
att arbeta och studera högre upp i åren. Mot denna bakgrund föreslås bland annat att
åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från 56 till 60 år och att nedtrappningen i
rätten att låna studiemedel ska börja vid 51 år och sluta vid 60 år.
Förslagen i promemorian bedöms påverka gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamheter i liten utsträckning eftersom målgruppen som berörs är liten. Sammantaget är
nämnden positiv till syftet med de förslag som redovisas i promemorian och ställer sig bakom
dessa.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande och överlämnar
detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 Förslag till yttrande över remiss från
Utbildningsdepartementet - Bättre studiestöd till äldre
Förslag till yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre studiestöd
till äldre
GVN AU 2020-02-13 §22 Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet Bättre studiestöd till äldre
Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre studiestöd till äldre
Promemoria - Bättre studiestöd till äldre
Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre studiestöd till äldre

Paragrafen är justerad
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§

24

Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Språkplikt Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd

GYVF-2020-95
Sammanfattning

Av punkt 40 i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, framgår att
språkplikt ska gälla för den som tar emot försörjningsstöd. Socialdepartementet har i
promemorian Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd lämnat författningsförslag avseende språkplikten. Promemorian har skickats
på remiss varav Malmö stad är en av remissinstanserna. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har uppdragits att svara till kommunstyrelsen inför Malmö stads
samlade svar. Remisstiden går ut den 27 mars 2020 och lagändringen föreslås träda i kraft den
1 januari 2021.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser i huvudsak positivt på förslaget om lagändring
men anser att lagstiftarens syn på regelkrockar, språknivåbedömningar och mål med
språkplikten behöver förtydligas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delar inte
promemorians bedömningar om att språkplikten inte skulle innebära ökade kostnader för
kommunen eftersom det i promemorian saknas beskrivningar och beräkningar kring flera
potentiellt kostnadsdrivande moment.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 förslag till yttrande över remiss från
Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt
till försörjningsstöd
Förslag till yttrande över remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande
i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
GVN AU 2020-02-13 §23 Yttrande över remiss från Socialdepartementet Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i
svenska för rätt till försörjningsstöd
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till

Paragrafen är justerad
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23

§

25

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-01-24 2020-02-12

GYVF-2020-801
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 2020-02-21 Redovisning av delegerade beslut under perioden
2020-01-24 - 2020-02-12
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-01-24-2020-02-12
Redovisning av anställningsavtal under perioden 2020-01-24 - 2020-02-12

Paragrafen är justerad

24

§

26

Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2020-408-1.3
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-01-08 yttrande
över remiss från utbildningsdepartementet - Fler obehöriga lärare och förskollärare
ska kunna få examen genom VAL
 GYVF-2020-408-1.1
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige
sammanträde 2020-01-15 §3 Fler obehöriga lärare och förskolelärare ska kunna få
examen genom VAL
 GYVF-2020-408-1.2
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler
obehöriga lärare och förskollärare ska kunna få examen genom VAL
 GYVF-2020-408-1.3
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-01-08 yttrande
över remiss från utbildningsdepartementet - Fler obehöriga lärare och förskollärare
ska kunna få examen genom VAL
 GYVF-2019-5680-2.1
Synpunkter på remiss dnr 2019:177
 GYVF-2019-5679-2.1
Synpunkter på remiss dnr 2017:1728, 2017:803

Ett starkare skydd för välfärdssystemen | Viktig information från SKR
(cirkulär 2020:05)
 GYVF-2020-850-1 Lagändringar inom utbildningsområdet från 1 januari 2020
 GYVF-2020-389-2 Rapport om kränkande behandling av elev under perioden 202001-24 - 2020-02-12
Paragrafen är justerad

