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§

43

Upprop och val av justerare

Nämndsekreteraren förrättar upprop. Anton Sauer (C) utses att justera protokollet.
Justeringen sker onsdagen den 29 april kl. 13:00.
Paragrafen är justerad
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§

44

Fastställande av dagordning

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

45





Muntlig information

Lägesbeskrivning med anledning av Covid-19. Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.
Information om aktuella Statliga offentliga utredningar. Förvaltningsdirektör Lars
Rehnberg.
Information om preliminär antagning till gymnasieskolan. Antagningschef Cecilia
Jönsson.
Verksamhetsrapportering. Vuxenutbildningschef Jonas Svensson och
Gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg.

Paragrafen är justerad
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§

46

Tilläggsbudget 2020

GYVF-2020-1219
Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till
kommuner och regioner. För Malmös del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner
kronor 2020.
Kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag år 2020 enligt förslag i ärendet STK-2020-250,
med finansiering ur ökade intäkter inom finansiering.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i samband med budget för 2020 att
under året genomföra en utredning som genomlyser nuvarande resursfördelningsmodell för
gymnasieskolorna och utifrån denna utveckla alternativa modeller för resursfördelning. Syftet
är att bättre kunna fördela de ekonomiska resurserna utifrån elevgruppers olika
förutsättningar och förkunskaper. Likvärdighetsperspektivet, det vill säga alla elevers rätt till
utbildning av hög kvalitet, är en utgångspunkt. En omarbetad resursfördelningsmodell ska
också vara tillgänglig och transparent i relation till både kommunala och fristående
skolhuvudmän. Enligt skollagen ska alla skolor oavsett huvudman ha gemensam reglering
med samma rättigheter och skyldigheter.
Med anledning av denna översyn som är planerad att vara klar i augusti 2020 föreslås
nämnden att hålla finansiering om 4,2 Mkr centralt som efter översyn och beslutad ny
resursfördelning kan användas till det som utredningen kommer fram till. Resterande 5,8 Mkr
föreslås användas tillfälligt under 2020 till gymnasiesärskolan för att balansera upp för bland
annat ökade skolskjutskostnader. Inom denna ram kommer även fristående verksamhet att
ersättas.
Beslut

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på
fördelning av tilläggsbudget 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 tilläggsbudget 2020
Beslut GVNAU 2020-04-16 §43 Tilläggsbudget 2020

Paragrafen är justerad
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§

47

Slutlig gymnasiesärskoleorganisation 2020/21

GYVF-2020-86
Sammanfattning

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört
och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför
att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Inom skolformen finns
nationella och individuella program. Målsättningen är att erbjuda ett så stort utbud av
program som möjligt utifrån de sökandes val med hållbar ekonomi. Baserat på resultatet av
första ansökningsperioden ska den gymnasieorganisation som beslutades av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i september justeras efter antalet sökande och fastställas inför
slutlig antagning som meddelas de sökande i början av juli.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen gymnasiesärskoleorganisation
inför slutlig antagning till år 1 2020/21.
Beslutet skickas till

Antagningschef

Utbildningschef gymnasieskola
Gymnasierektorer
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 200424 Gymnasiesärskoleorganisation inför slutlig
antagning 2020
Beslut GVNAU 2020-04-16 §44 Slutlig gymnasiesärskoleorganisation 2020/21

Paragrafen är justerad
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§

48

Drogpolicy gymnasieskola och vuxenutbildning

GYVF-2019-4994
Sammanfattning

Skolan ska vara drogfri. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god
miljö för utveckling och lärande. Vid missbruk är målet att få eleven att sluta med sitt
missbruk samt skapa förutsättningar för eleven att fullfölja sin utbildning. Drogpolicyn är
framtagen för att öka likvärdigheten mellan skolorna i detta arbete samt förtydliga
förhållningssätt och ansvarsfördelning vid misstänkt eller konstaterat missbruk.
Agneta Fredin, Enhetschef Centrala elevhälsan föredrar ärendet.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner drogpolicyn för studerande inom
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Yrkanden

Anton Sauer (C) yrkar att den del som handlar om att eleven ska lämna drogtest stryks samt
att de sista meningarna i andra stycket, "Skolan ger Polisen tillstånd att efter skoltid, i
förebyggande syfte, genomsöka skolans samtliga lokaler och elevskåp med hund för att
avslöja droger. Elevskåpen är skolans egendom och lånas ut till elever. Polisen har rätt att
öppna elevskåp vid markering av hund", stryks.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar avslag på Anton Sauers yrkanden.
Lilian Gerleman (M) yrkar avslag på Anton Sauers yrkanden samt yrkar bifall för
Moderaterna till förslaget till drogpolicy.
Beslutsgång

Ordförande ställer Anton Sauers yrkanden mot föreliggande förslag och finner att Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden beslutat enligt föreliggande förslag till drogpolicy.
Reservationer och särskilda yttranden

Anton Sauer (C) anmäler muntlig reservation.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 20200424 Drogpolicy
Drogpolicy gymnasieskola och vuxenutbildning Malmö stad
Beslut GVNAU 2020-04-16 §45 Drogpolicy gymnasieskola och vuxenutbildning

Paragrafen är justerad
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§

49

Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska
insatser 2019

GYVF-2020-983
Sammanfattning

Utifrån patientsäkerhetslagen, SFS 2010: 659, under vilken elevhälsans psykologiska insatser
lyder, är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren
ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på
god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.
Agneta Fredin, Enhetschef Centrala elevhälsan föredrar ärendet.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans psykologiska insatser 2019.
Reservationer och särskilda yttranden

Linus Nilsson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Anton Sauer (C) anmäler särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 20200424 Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans
psykologiska insats 2019
Patientsäkerhetsberättelse 2019 Psykologisk Elevhälsa
Beslut GVNAU 2020-04-16 §46 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans
psykologiska insatser 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-24 punkt 7
Ärende:

Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska insatser 2019 GYVF2020-983
Sverigedemokraterna godkänner Patientsäkerhetsberätelse avseende elevhälsans
psykologiska insatser 2019.
Dock ser vi allvarligt på följande:
När det avser informationssäkerhet har det EJ genomförts någon riskanalys.
Avvikelserna har stigit. Från 0 år 2018 till 10 år 2019.
Elevhälsan är en grundläggande skyddsfaktor för elevernas psykiska hälsa. Antalet
psykologer är oroväckande få. Arbetsbelastningen för psykologerna har också ökat.
Arbetsuppgifter som skolläkaren skulle utfört har nu delegerats över till psykologerna.
För att möta ungas psykiska ohälsa anser vi Sverigedemokrater att det måste tilldelas mer
medel till elevhälsan för att den ska ges bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Därför hoppas vi på att de styrande politikerna i Malmö inser hur oerhört
viktigt det är att ha en väl fungerande elevhälsa. Större satsning måste till för de resurser
som behövs så att eleverna har tillgång till en väl fungerande elevhälsovård.
Sverigedemokraterna har i flera år krävt en satsning på elevhälsan så elevhälsan inte
längre ska vara underfinansierad.
_____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)
____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD

__________________________
Linus Nilsson (SD)
__________________________
Åke Guserus -Bengtsson(SD)
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Särskilt yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-04-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 7- Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska insatser 2019

Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom beslutet att godkänna patientsäkerhetsberättelse
för elevhälsans psykologiska insatser 2019. Vi finner dock ett par problem med berättelsen.
Delvis finner vi att rapporten i sig är svårläst och det är svårt att få fram vilka avvikelser som skett,
hur dessa åtgärdats och vilka planer som lagts upp för att undvika avvikelser framgent.
Vi finner också att analyserna är ofullständiga och otillräckliga för en så stor organisation som
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen faktiskt är. Ett exempel är analysen av varför inga
klagomål har kommit in endast är att elevernas ålder gör dem mindre benägna att skriva in klagomål.

Anton Sauer
Lilian Gerleman
Katarina Johansson.
Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lukas Löwenäng

Christian Asker
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§

50

Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska
insatser 2019

GYVF-2020-984
Sammanfattning

Utifrån patientsäkerhetslagen, SFS 2010: 659, under vilken elevhälsans medicinska insats
lyder, är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren
ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på
god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.
Agneta Fredin, Enhetschef Centrala elevhälsan föredrar ärendet.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen avseende
elevhälsans medicinska insats 2019
Reservationer och särskilda yttranden

Linus Nilsson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Anton Sauer (C) anmäler särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVF 20200424 Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans
medicinska insats 2019
Patientsäkerhetsberättelse medicinsk elevhälsa 2019
Beslut GVNAU 2020-04-16 §47 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans
medicinska insatser 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-24 punkt 8
Ärende:

Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska insatser 2019
Sverigedemokraterna godkänner Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhällsans medicinska insatser
2019.
Dock ser vi allvarligt på följande:
Budget 2019 för Centrala elevhälsan ledde till minskad skolläkarbemanningen. Sedan två år tillbaka var
bemanningen 1.8 tjänst skolläkare men efter neddragning är bemanningen 1.0 tjänst. Planeringen av
skolläkarmottagningen och övrig tid för skolläkare har behövt ändras.Prioriteringen från Central elevhälsa
är att varje skolsköterska ska ha fortlöpande kontakt med skolläkaren. Dock har samtliga skolor fått
minskad mottagningstid samtidigt som antalet skolläkarbedömningar ökat från 1531 år 2018 till 2248 år
2019.
Under ett flertal punkter har någon riskanalys EJ genomförts. I processen Åtgärder för att öka
patientsäkerheten har ingen risk- och händelseanalys genomförts.
Vi Sverigedemokrater hoppas på att de styrande politikerna i Malmö inser hur oerhört viktigt det är att ha
en väl fungerande elevhälsa och satsar de resurser som behövs för att elevhälsan skall kunna arbeta utifrån
att bedriva en väl fungerande elevhälsa för elevernas bästa.
Sverigedemokraterna har i flera år krävt en satsning på elevhälsan så elevhälsan inte längre ska vara
underfinansierad.

_____________________________
Rickard Åhman Persoon (SD)

_______________________
Linus Nilsson (SD)

_____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

________________________
Åke Guserus -Bengtsson(SD)
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Särskilt Yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-04-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
Ärende 8- Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska insatser 2019

Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans
medicinska insatser 2019. Dock finner vi ett par problem med patientsäkerhetsberättelsen.
Delvis saknar vi en redogörelse för skolläkarens arbetsförhållande. Man kan mellan raderna utläsa att
elevantalet som skolläkaren ansvarar för har ökat samt att skolläkaren vid sidan om arbetet även
vidareutbildar sig till specialist. Vi är nöjda med att det nu har meddelats att en till läkare ska
anställas då detta både minskar arbetsbördan för nuvarande skolläkare och bidrar till en större
patientsäkerhet.
Vi finner också en oro över de synpunkter som inkommit rörande skolsköterskornas bemanning och
sekretess och att detta inte är tydligare utskrivet. Vi undrar exempelvis vad dylikt innebär under
rubriken “klagomål och synpunkter”.

Anton Sauer
Lilian Gerleman
Katarina Johansson
Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lukas Löwenäng

Christian Asker
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§

51

Remiss handlingsplan för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2020-2022

GYVF-2020-961
Sammanfattning

Malmö stads handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö gällde fram till och
med år 2019. Förslag till ny handlingsplan har skickats ut till flertalet nämnder i Malmö stad
för synpunkter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till handlingsplanen och
ett fortsatt samarbete med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser en fördel med att arbetet med den romska
minoriteten framöver sammankopplas med de fyra övriga nationella minoritetsgrupperna
judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar samt Malmö stads stadsövergripande arbete
med antidiskriminering, för att på så sätt undvika parallella spår i arbetet inom området.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till kulturnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Linus Nilsson (SD) anmäler särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Beslutsunderlag








Följebrev för yttrande remiss handlingsplanen för den nationella minoriteten romer
i Malmö 2020-2022
Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Remiss angående handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022
G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Förslag till yttrande över Handlingsplan för
den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Beslut GVNAU 2020-04-16 §48 Remiss handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Förslag till yttrande över remiss av Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020-2022

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-24 punkt 9
Ärende:

Remiss Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020–2022

Sverigedemokraterna anser även att det inte riktigt finns något behov av en specifik
handlingsplan för den nationella minoriteten romer, eftersom Policy avseende Malmö stads
arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter inkluderar alla nationella
minoriteter, även romer.

_____________________________
Rickard Åhman Persoon (SD)
_____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

_______________________
Linus Nilsson (SD)
________________________
Åke Guserus Bengtsson(SD
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§

52

Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

GYVF-2020-1419
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått Remiss från Utbildningsdepartementet Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69), slutbetänkande av
Valideringsdelegationen, för yttrande till kommunstyrelsen senast den 8 maj.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen delar bedömningarna och är positiv till alla
förslag utom ett i Valideringsdelegationens slutbetänkande. Förvaltningen bedömer att
förslaget om att Rektor ska kunna ge betyget E efter validering utan prövning kommer att
försvåra valideringsarbetet, minska antalet valideringar samt innebära stora kvalitetsrisker och
föreslår nämnden att avstyrka förslaget
I bifogat yttrande till kommunstyrelsen redovisas förvaltningens förslag till synpunkter på
bedömningar och förslag från Valideringsdelegationen. Förslag till yttrande har tagits fram av
tjänstemän inom vuxenutbildningen.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Yttrande remiss Validering för
kompetensförsörjning och livslångt lärande
Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för
kompetensförsörjning och livslångt lärande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för kompetensförsörjning och
livslångt lärande (SOU 2019:69)
Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)
Beslut GVNAU 2020-04-16 §49 Remiss från Utbildningsdepartementet Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Paragrafen är justerad
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§

53

Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik, STK2019-1641

GYVF-2019-5584
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion av
Miljöpartiet om att utveckla matematikundervisningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det inte finns behov av ytterligare ett
uppdrag till förvaltningen om att utveckla matematikundervisningen eftersom förvaltningen
redan har pågående utvecklingsåtgärder för att Malmös skolor ska utveckla en
matematikundervisning som leder till att alla elever utvecklas och når målen för sin
utbildning. Därav föreslås att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens yrkanden besvarade
med hänvisning till pågående utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse i matematik.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till kommunfullmäktige.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden

Mohamed Yassin (MP) yrkar bifall till motionen.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen om bifall till liggande förslag mot bifall till motionen och finner
att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat att bifalla liggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mohamed Yassin (MP) anmäler muntlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







Följebrev Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik, STK-2019-1641
Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Förslag till yttrande över motion av Mohamed
Yassin (MP) om Matematik
Förslag till yttrande över motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
Beslut GVNAU 2020-04-16 §50 Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) om
Matematik, STK-2019-1641

Paragrafen är justerad
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54

Malmöinitiativ om att ej servera vegetarisk mat till ickevegetarianer i offentliga verksamheter

GYVF-2020-94
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ där
förslagsställaren framför följande att man inom skola, vård och äldreboende ska sluta servera
vegetarisk mat till icke-vegetarianer då dessa utgör en minoritet och inte ska vara
normsättande.
Nämnden är beställare av maten som serveras i Malmö stads gymnasieskolor och
servicenämnden levererar denna på uppdrag av nämnden. Näringsinnehållet i måltiderna som
serveras på Malmö stads gymnasieskolor planeras av serviceförvaltningens dietister utifrån
tydliga riktlinjer samt Malmö stads olika styrdokument om hållbar utveckling och mat.
Beslut

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

Linus Nilsson (SD) yrkar bifall till Malmöinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag mot bifall till Malmöinitiativet och finner att Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden beslutat enligt liggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Linus Nilsson (SD) anmäler reservation.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag







Malmöinitiativ om att ej servera vegetarisk mat till icke-vegetarianer i offentliga
verksamheter
Följebrev till Malmöinitiativ om att ej servera vegetarisk mat till icke-vegetarianer i
offentliga verksamheter
G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Förslag till yttrande över Malmöinitiativ om
att avvecka vegonorm för offentlig mat
Förslag till yttrande över Malmöinitiativ om att ej servera vegetarisk mat till ickevegetarianer i offentliga verksamheter
Beslut GVNAU 2020-04-16 §51 Malmöinitiativ om att ej servera vegetarisk mat till
icke-vegetarianer i offentliga verksamheter

Paragrafen är justerad
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-24 punkt 12
Ärende:

Malmöinitiativ om att ej servera vegetarisk mat till icke-vegetarianer i offentliga
verksamheter
Ett Malmöinitiativ har inkommit med förslaget att:
”Sluta ge vegetarisk mat till icke-vegetarianer i skolan, i vården, på äldreboenden,
m.m. Vegetarianer och veganer utgör en minoritet och ska inte vara normsättande,
och de får i princip alltid vegetariskt på begäran – det får vara nog så.”
Sverigedemokraterna ställer sig bakom principen att de som inte är vegetarianer inte
borde serveras vegetarisk mat. Därför yrkar vi att förslaget bifalles.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Rickard Åhman Persoon (SD)

_______________________
Linus Nilsson (SD)

_____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

________________________
Åke Guserus Bengtsson(SD)
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55

Malmöinitiativ om att byta ut margarin mot smör i offentliga
verksamheter

GYVF-2020-193
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ om att byta ut
margarin mot smör i offentliga verksamheter.
Nämnden är beställare av maten som serveras i Malmö stads gymnasieskolor och
servicenämnden levererar denna på uppdrag av nämnden. Näringsinnehållet i måltiderna som
serveras på Malmö stads gymnasieskolor planeras av serviceförvaltningens dietister utifrån
tydliga riktlinjer för fettkvalitet, fettsammansättning, fettprocent och mängden fett i
skolmåltiderna.
Beslut

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag






Malmöinitiativ om att byta ut margarin mot smör i offentliga verksamheter
Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Förslag till yttrande över Malmöinitiativ om att
byta ut margarin mot smör i offentliga verksamheter
Förslag till yttrande över Malmöinitiativ om att byta ut margarin mot smör i
offentliga verksamheter
Beslut GVNAU 2020-04-16 §52 Malmöinitiativ om att byta ut margarin mot smör
i offentliga verksamheter

Paragrafen är justerad
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56

Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för
fristående skolor

GYVF-2020-690
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot 13 ärenden från Skolinspektionen
rörande ansökningar från fristående skolor.
Nämnden ges möjlighet att yttra sig över varje enskild ansökan.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslagen till yttranden och
överlämnar dem till Skolinspektionen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att bevilja
ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den
fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium i Svedala enligt tjänsteutlåtande i bilaga A,
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att avstyrka
ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid skolorna Thoren Business School Malmö, Drottning Blankas
gymnasieskola Malmö Möllan och Hvilan Utbildning i Staffanstorp enligt tjänsteutlåtande i
bilagorna B-D,
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att avstyrka
ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
vid skolorna Sjölins Malmö, Designgymnasiet Malmö, British International School of Malmö
och American International School of Malmö enligt tjänsteutlåtande i bilagorna E-H,
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att besluta om
ansökan om godkännande som huvudman för utökning eller nyetablering av fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Lund, Flyinge Hästsportgymnasium, Consensum Lund,
Thoren Business School Lund och Sjölins Lund enligt tjänsteutlåtande i bilaga I-M, med
hänsyn taget till lägeskommunens yttrande.
Yrkanden

Lilian Gerleman (M), Anton Sauer (C) och Sasha Steneram (M) yrkar bifall till liggande
förslag punkt 2, avslag till liggande förslag punkt 3 och bifall till ansökningarna, bifall till
liggande förslag punkt 4 samt bifall till liggande förslag punkt 5.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag mot Moderaternas och Centerpartiets förslag och finner
att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Anton Sauer (C) anmäler reservation för Moderaterna och Centerpartiet.
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Beslutet skickas till

Skolinspektionen
Beslutsunderlag






















G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Yttrande över ansökningar om godkännande
som huvudman för fristående skolor
Förslag till yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för
fristående skolor
Bilaga 7 Antagningsstatistik Samverkansområdet 2019
Bilaga 8 Antagningsstatistik preliminär antagning Malmö 2020
Bilaga 1 Antagningsstatistik Malmö 2014
Bilaga 2 Antagningsstatistik Malmö 2015
Bilaga 3 Antagningsstatistik Malmö 2016
Bilaga 4 Antagningsstatistik Malmö 2017
Bilaga 5 Antagningsstatistik Malmö 2018
Bilaga 6 Antagningsstatistik Malmö 2019
Bilaga A Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den
fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium
Bilaga B Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
- Thoren Business School Malmö
Bilaga C Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola Drottning Blankas gymnasieskola AB
Bilaga D Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
- Hvilan Utbildning AB
Bilaga E Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola - Sjölins
Gymnasium AB
Bilaga F Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande godkännande som
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola - Nya Designgymnasiet
i Nacka AB
Bilaga G Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman och rätt till bidrag för internationell skola på
gymnasienivå - British International Schools of Sweden
Bilaga H Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman och rätt till bidrag för internationell skola på
gymnasienivå - American Schools of Sweden AB
Bilaga I Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola Realgymnasiet i Lund
Bilaga J Yttrande över remiss från skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
- Flyinge Hästsportgymnasium /Flyinge AB
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Bilaga K Yttrande över remiss från Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola - Consensum
Gymnasium i Lund
Bilaga L Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola Thoren Business School Lund
Bilaga M Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola Sjölins Gymnasium AB
Beslut GVNAU 2020-04-16 §53 Yttrande över ansökningar om godkännande som
huvudman för fristående skolor

Paragrafen är justerad
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-04-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 14- Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor

Centerpartiet och Moderaterna yrkar att bifalla punkt 2, 4 & 5 och att avslå punkt 3 till fördel för ett
beviljande av ansökningarna.
Detta då vi finner att fristående huvudmän bör ha samma möjlighet som kommunal huvudman att
utöka och förbättra sin verksamhet.
Då vårt yrkande inte gillades av nämnden avlägger vi reservation.

Anton Sauer
Lilian Gerleman
Katarina Johansson
Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lukas Löwenäng

Christian Asker
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57

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-03-122020-04-16

GYVF-2020-1779
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





G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Redovisning av delegerade beslut under
perioden 2020-03-12-2020-04-16
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-03-12-2020-04-16
Anställningsavtal under perioden 2020-03-12-2020-04-16

Paragrafen är justerad
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Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2020-1391-1.2
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-03-19
§67 Sammanträde på distans
 GYVF-2020-95-9.3 Protokollsutdrag 2020-03-23 §170 Remiss från
Socialdepartementet-Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt-Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd med Reservation (M)
 GYVF-2020-1567-1 Delegatitionsbeslut 2020-04-01 om undantag från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens beslut att stänga skolenheternas lokaler för eleverna inom
gyskolan, gysärskolan, komvux samt yrkeshögskolan
 GYVF-2019-3949-5.1
Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av Norra
Sorgenfri gymnasium
 GYVF-2020-1678-1 Ordförandebeslut 2020-04-16 om åtgärder på
Universitetsholmens gymnasium, El- och energiprogrammet, för att möjliggöra
undervisning av en mindre andel elever i skolenhetens lokaler
 GYVF-2020-1678-2 Bilaga 1 till ordförandebeslut
 GYVF-2020-1678-3 Bilaga 2 till ordförandebeslut
 GYVF-2020-1678-4 Bilaga 3 till ordförandebeslut
 GYVF-2020-1774-1 Delegationsbeslut 2020-04-16 om tillägg till och förtydligande av
tidigare beslut om undantag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att
stänga skolenheternas lokaler
 GYVF-2020-389-4 Rapport om kränkande behandling av elever 2020-03-12-202004-16
 GYVF-2020-1061-2 Följebrev - Remiss från Finansdepartementet - Med tillit följer
bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)
 GYVF-2020-1061-2.2
Remiss från Finansdepartementet - Med tillit följer
bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)
 GYVF-2020-1290-1.1
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Fördelning av
medel år 2020 med anledning av aviserade ökade generella statsbidrag
 GYVF-2020-1290-1.2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige
sammanträde 2020-02-27 §43 Fördelning av medel år 2020 med anledning av
aviserade ökade generella statsbidrag
 GYVF-2019-3729-7.2
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04
Kompetensförsörjningsgap, riskanalyser och handlingsplaner
 GYVF-2020-1362-1 Delegationsbeslut 2020-03-20 om särskild hantering av
inloggningsuppgifter inom vuxenutbildningen
 GYVF-2020-1682-1 Delegationsbeslut 2020-04-14 gällande planerad APL med
anledning av Coronaviruset och Covid-19
Paragrafen är justerad
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59

Nästa sammanträde

Ordförande meddelar att den planerade kvalitetsdialogen i samband med nästa sammanträde
den 29 maj utgår. Nämndens sammanträde denna dag genomförs enligt ordinarie
sammanträdestid kl. 09.00-12.00.
Paragrafen är justerad

