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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-06-16 kl. 09:00-12:00

Plats

Stadshuset

Ordförande

Juan-Tadeo Espitia (S)

Ledamöter

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

Ersättare

Björn Johansson (S)
Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Ann Karin Gillberg (MP)
Holger Cannerfors (V)
Katarina Johansson (M)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga deltagare

Lars Rehnberg, Förvaltningsdirektör
Mats Åstrand, Nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Mats Åstrand
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1.

Upprop och val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Muntlig information



4.

U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola. Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg
Verksamhetsrapportering. Vuxenutbildningschef Jonas Svensson och
gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg

Informationsärende - Uppföljning Covid-19

GYVF-2020-2461

Rapport tas fram per den 12 juni och bifogas kallelsen till nämnden dagen innan
sammanträdet.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger denna till
handlingarna.
5.

Samrådshandling till Översiktsplan för Malmö

GYVF-2020-1434
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerad översiktsplan för Malmö för yttrande.
Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi samt
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. När denna typ av
ärende upprättas så ska det samrådes med de parter som berörs av ärendet.
Samrådshandlingen godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars 2020.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet och översända detsamma till
stadsbyggnadskontoret.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-06-16 Samrådshandling till Översiktsplan för Malmö
Förslag till yttrande avseende Översiktsplan för Malmö
Översiktsplan för Malmö
VB: Samrådshandling till Översiktsplan för Malmö (4/4)
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6.

§67 Samrådshandling till Översiktsplan för Malmö
Slutlig gymnasieorganisation 2020/21

GYVF-2020-2209
Sammanfattning

Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning i
egen regi eller genom samverkansavtal, samt att antalet platser så långt det är möjligt anpassas
efter ungdomarnas önskemål. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av yrkesprogram,
högskoleförberedande program, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ
och språkintroduktion. Baserat på resultatet efter omval och slutbetyg från årskurs 9 ska den
preliminära gymnasieorganisation som beslutades av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i mars 2020 justeras och fastställas inför slutlig antagning som
meddelas de sökande i början av juli.
Den föreslagna gymnasieorganisationen 2020 motsvarar den preliminära organisation som
beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i mars 2020.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen organisation av program
och inriktningar vid slutlig antagning till gymnasieskolans år 1 läsåret 2020/21.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till förvaltningsdirektören att ändra
fastställd programorganisation avseende lärlingsutbildningar om slutbetygen ger ändrade
förutsättningar vid slutlig antagning till gymnasieskolans år 1 läsåret 2020/21.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till förvaltningsdirektören att fastställa
antal platser vid slutlig antagning till gymnasieskolans år 1 läsåret 2020/21.
Beslutsunderlag



7.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-06-16 Slutlig gymnasieorganisation 2020/21
§68 Slutlig gymnasieorganisation 2020/21
Tillämpningsbestämmelser för elevresor i gymnasieskola

GYVF-2020-1008
Sammanfattning

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, samt
tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för elevens
kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
(1999:1395). Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex
kilometer mellan bostaden och skolan. Malmö stad uppfyller sitt ansvar enligt lagen genom
att förse berättigade gymnasieelever med skolbiljett för Skånetrafikens allmänna
kollektivtrafik. Ersättning enligt lagen (1991:1110) benämns som resebidrag och den biljett
som eleverna erhåller av Malmö stad benämns gymnasiekort.
I föreliggande ärende föreslås ändring av verktyg för beräkning av resväg vid beviljande av
resebidrag samt justering av administrativ avgift vid ersättning av förlorat gymnasiekort.
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Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att:
1. Funktionen för cykelresväg i Google Maps används som verktyg för beräkning av resväg
vid beviljande av resebidrag enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara
för vissa elevresor från och med den 1 juli 2020.
2. Den administrativa avgiften för ersättningskort fastställs till 50 kr att gälla från och med
den 1 juli 2020.
Beslutsunderlag





8.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-06-16 Tillämpningsbestämmelser för elevresor i
gymnasieskola
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i Malmö stad reviderad 2011
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2008-11-07
§69 Tillämpningsbestämmelser för elevresor i gymnasieskola
Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
delegationsordning 2020

GYVF-2020-2291
Sammanfattning

Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning har reviderats med anledning
av att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomgått en omorganisation samt att
JP Infonet, som erbjuder juridisk information och stöd, genomfört en granskning av den
tidigare delegationsordningen. Utifrån omorganisationen och granskningen har en
genomgripande översyn av delegationsordningen gjorts där JP Infonet:s förslag tagits i
beaktande och lagrum samt delegater har uppdaterats.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till ny delegationsordning.
Beslutsunderlag






9.

G-Tjänsteskrivelse 2020-06-16 kompletterad Revidering av gymnasie-och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning 2020
Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden reviderad 202005-28
Delegationsordning arbetsdokument med synliga ändringar
§70 Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
2020
Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030
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GYVF-2020-1769
Sammanfattning

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
berörda nämnder (tekniska nämnden, miljönämnden samt servicenämnden), fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att fördjupa sig i klimatneutralt byggande och vad det kan innebära för
staden. Bygg- och anläggningssektorn står idag för mer än en femtedel av Sveriges
klimatpåverkan. För att nå stadens ambitiösa klimatmål tas en strategi fram för klimatneutralt
byggande. Uppdraget omfattar - utöver nybyggnation - även ombyggnation och renovering,
anläggning samt infrastruktur. Med klimatneutralt byggande och förvaltning avses
nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären utifrån ett livscykelperspektiv.
Stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, serviceförvaltningen/stadsfastigheter
samt miljöförvaltningens föreslår tillsammans följande strategi för staden: Malmö stad ska
etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband med
upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 2030.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inför återrapporteringen till
kommunfullmäktige bereda ärendet genom en remiss för att klimatomställningsarbetet ska
ges möjligheten att utgå från ett helhetsansvar för stadens utveckling.
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom strategin. Nämden vill tydliggöra
att denna inte utför byggnationer av fastigheter utan endast är beställare och som sådan
förutsätter att utföraren följer rådande lagar och föreskrifter. Nämden ställer sig bakom ett
större samarbete inom staden mellan upphandlare, markägare, planerar, byggare, förvaltare
o.s.v. Vi har alla ett gemensamt ansvar att tänka klimatneutralt (minska utsläpp av
växthusgaser) för att uppnå ett positivt resultat.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet och översänder detsamma till
Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag






10.

Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
§71 Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Skolinspektionens riktade tillsyn av utbildningen på
språkintroduktion i Malmö kommun

GYVF-2020-2396
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har den 26 maj 2020 tagit emot begäran om
yttrande angående utbildning på språkintroduktion. Skolinspektionen har öppnat en riktad
tillsyn gällande om utbildningen på språkintroduktion i Malmö kommun uppfyller
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författningarnas krav. Den riktade tillsynen öppnades med anledning av uppgifter om att
utbildningen på språkintroduktion inte fullt ut utgår från elevernas behov, vilka framkom vid
den regelbundna tillsynen av Norra Sorgenfri gymnasieskola.
Efter begäran om anstånd ombeds huvudmannen yttra sig senast den 17 juni i enlighet med
frågorna som ställs i Skolinspektionens begäran om yttrande.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
och skickar detsamma till Skolinspektionen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Beslutsunderlag








11.

Tjänsteskrivelse 2020-06-16 Yttrande efter begäran från Skolinspektionen gällande
utbildning på språkintroduktion i Malmö kommun
Förslag till yttrande om utbildning på språkintroduktion i Malmö kommun
Följebrev till Skolinspektionens begäran om yttrande angående utbildning på
språkintroduktion i Malmö kommun
Skolinspektionens begäran om yttrande angående utbildning på språkintroduktion i
Malmö kommun
Beviljande av anstånd till och med 2020-06-17
§72 Skolinspektionens riktade tillsyn av utbildningen på språkintroduktion i Malmö
kommun
Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) remiss av förslag till
ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel
och om beviljning av studiestartsstöd

GYVF-2020-2449
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över CSN:s
utredning om förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel
och om studiestartsstöd.
Utredningen till förslaget om ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljning av
studiemedel och om studiestartsstöd kommer av att CSN konstaterat att nuvarande regelverk
gällande bestämmelser om studieresultatprövning och normal studietakt är komplext och har
brister.
CSN bedömer därför att regelverket bör förenklas. CSN anser att en utgångspunkt för nya
regler bör vara det krav på studieresultat som gäller för högskolestuderande. Utredningen
föreslår att normal studietakt för studerade vid komvux bör vara att de ska klara 75 procent
av sitt studieåtagande, under de perioder de har haft studiestöd.
Sammantaget är nämnden positiv till de förslag som redovisas i utredningen och ställer sig
bakom dessa.
Förslag till beslut

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






12.

Följebrev till Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) remiss av förslag till ändrade
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel och om beviljning av
studiestartsstöd
Konsekvensutredning till Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) remiss av förslag
till ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel och om
beviljning av studiestartsstöd
Missiv till Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) remiss av förslag till ändrade
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel och om beviljning av
studiestartsstöd
§73 Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) remiss av förslag till ändrade
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel och om beviljning av
studiestartsstöd
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-05-19-202006-10

GYVF-2020-2591
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




13.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-06-16 Redovisning av delegerade beslut under
perioden 2020-05-19-2020-06-10
Redovisning av anställningsavtal under perioden 2020-05-19-2020-06-10
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-05-19 - 2020-06-10
Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2018-4853-43
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-04-29
§ 98 Årsredovisning 2019 Malmö stad (med särskilda yttranden från (V), (MP) och
(M))
 GYVF-2018-4853-43.2
Årsredovisning 2019 Malmö stad
 GYVF-2020-864-7 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 164 Remiss
från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor med konfessionell inriktning,
SOU 2019:64 (med reservation (M), (MP), (SD) och (V))
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 GYVF-2020-864-7.2
Kommunstyrelsens yttrande - Remiss från
Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 168 Återrapportering Uppdragsdirektiv budget 2019 - ta fram lokala jobbspår (med reservation (M) och
(C))

Protokollsutdrag Arvodeskommittén 2020-05-06 § 4 Uppdrag att ta fram
tillämpningsföreskrifter för arvodesreglerna

Förslag till tillämpningsföreskrifter för arvodesregler för Malmö stad

Protokollsutdrag Arbetsgivarutskottet 2020-05-20 § 21 Lönekartläggning 2019

Rapport lönekartläggning 2019
 GYVF-2020-2498-1 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-05-20 § 123
Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020
 GYVF-2020-2498-1.1
Reviderad tidplan för budget och uppföljning
under år 2020
 GYVF-2019-4712-6 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-05-20 § 124
Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med elevhälsan och höja
kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen (inkl. särsk. yttr.
 GYVF-2019-1612-10.3
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-05-20
§ 125 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad
 GYVF-2019-1612-10.1
Reviderad handlingsplan för kulturstrategi 20192020
 GYVF-2019-4198-8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-06 § 16 Förslag
till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning (med muntlig
reservation (M))
 GYVF-2019-4198-8.1
Reviderat reglemente för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
 GYVF-2020-2272-3 Ordförandebeslut 2020-05-25 om åtgärder för att möjliggöra
examinationsmoment i skollokalerna för en mindre andel elever i årskurs 3 på
estetiska programmet, Es17a och Es17b, vid Malmö latinskola
 GYVF-2020-2358-3 Ordförandebeslut 2020-05-25 om undantag för stängningsbeslut
på grund av Covid-19 för SPR19AB på Malmö Latinskola
 GYVF-2020-2402-2 Ordförandebeslut 2020-06-01 om åtgärder för att möjliggöra
nivåtest i skollokalerna för elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion
samt övriga sökande vid Komvux Malmö
 GYVF-2020-2405-3 Ordförandebeslut 2020-06-01 om undantag för stängningsbeslut
på grund av Covid-19 på Malmö Latinskola för ES17B
 GYVF-2020-2457-2 Ordförandebeslut 2020-06-02 om undantag från
stängningsbeslut vuxenutbildningen Restaurang och Livsmedel
 GYVF-2020-2471-2 Ordförandebeslut 2020-06-04 om åtgärder examinationsmoment
Malmö latinskola samhällsvetenskapliga programmet
 GYVF-2020-2541-1 GYVF-2020-2541 Delegationsbeslut om att öppna lokalerna på
samtliga skolenheter inom den kommunala vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan i
Malmö stad
 GYVF-2020-389-5 Rapport om kränkande behandling av elev 2020-04-17 - 202006-10
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 GYVF-2020-2574-1 GYVF-2020-2574 Delegationsbeslut om att upphäva tidigare
beslut gällande Malmöelever på utbildningar vid Lernia Malmö, Movant Lund samt
Hermods Malmö från och med den 15 juni 2020
 GYVF-2020-2551-2 GYVF-2020-2551 Delegationsbeslut om att öppna lokalerna för
eleverna inom gymnasiesärskolan i Malmö stad
 GYVF-2020-2536-2 GYVF-2020-2536 Delegationsbeslut om undantag för
examinationsmoment i matematik 2c för en mindre andel elever vid St Petri skola
 GYVF-2020-2543-1 GYVF-2020-2543 Delegationsbeslut om att öppna lokalerna på
samtliga kommunala gymnasieskolor i Malmö stad

