1

Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-16 kl. 13:00-16:10

Plats

Stadshuset, rum 4033

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP) §§161-165
Alexandra Thomasson (V)
Bo Mats Brogren (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD) §§157-165
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Anna Ljunggren (MP) §§152-160
Lucas Löwenäng (M)
Britt-Marie Nilsson (SD) §§152-156

Ej tjänstgörande ersättare

Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Anna Ljunggren (MP) §§161-165
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD) §§157-165
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Mohamed Yassin (MP) §§157-160
Lars Rehnber (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Annika Mullaart Ed (Förvaltningsjurist) §§152-156
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Hanna Boulter (HR-chef)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Katarina Falk (Strateg)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Pär Trulsson (Kommunikatör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet) §§152-157
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Elin Ewers (Utredningssekreterare) §154
Ida Thell (Utredningssekreterare) §154
Olga Friberg Jonsson (Planeringssekreterare, RIKC) §154
Mujo Halilovic (Enhetschef, RIKC) §154
Marian Widow (Sekreterare, RIKC) §154
Anna Mellgren (Utredningssekreterare) §§157-160
Victor Nordin (Verksamhetscontroller) §§157-165
Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-12-18

Protokollet omfattar

§§152-165
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Upprop och val av justerare
Fastställande av dagordning
Muntlig information
Beslut om utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning i
gymnasieskolan samt delegation av beslutanderätten enligt kommunallagen
Gymnasieorganisation 2021/22
Förändrad modell för resursfördelning till gymnasieskola och gymnasiesärskola
Beslut om grundbelopp till fristående gymnasieskolor 2021
Rapport översyn organisation gymnasiesärskola
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i gymnasiesärskola
Remiss av motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Remiss om Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Tidsbegränsad lösning för att
säkerställa tillgång till skolinformation
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-11-11 - 2020-12-07
Anmälningar för kännedom
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§

152

Upprop och val av justerare

Nämndsekreteraren förrättar upprop. På plats i sammanträdeslokalen finns Juan-Tadeo
Espitia (S), Anton Sauer (C), förvaltningsdirektör Lars Rehnberg och nämndsekreterare Mats
Åstrand. Övriga ledamöter, tjänstgörande ersättare, ersättare, personalföreträdare, tjänstemän
och föredragande deltar digitalt.
Anton Sauer (C) utses att justera protokollet. Justering sker fredag den 18 december kl. 13.00.
Paragrafen är justerad
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§

153

Fastställande av dagordning

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

154





Muntlig information

Lägesbeskrivning med anledning av Covid-19. Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg
Verksamhetsrapportering. Gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg och
vuxenutbildningschef Jonas Svensson
Konsekvens av barnkonventionen som lag. Utredningssekreterare Elin Ewers och
utredningssekreterare Ida Thell.
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Mujo
Halilovic, Marian Wydow och Olga Friberg Jonsson, Romskt informations- och
kunskapscenter.

Paragrafen är justerad
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§

155

Beslut om utökade möjligheter till fjärr- och
distansundervisning i gymnasieskolan samt delegation av
beslutanderätten enligt kommunallagen

GYVF-2020-4358
Sammanfattning

Den 23 november 2020 trädde ännu en förändring i kraft i förordningen om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Den innebär
ökade möjligheter för skolhuvudmän att besluta om bland annat fjärr- och
distansundervisning. En ny paragraf, 11c§, infördes som ger huvudmän som håller sina
gymnasieskolor öppna möjlighet att besluta om vissa specificerade åtgärder om antalet elever
som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen
ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid -19.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår efter samråd med ansvariga rektorer
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska besluta att beslut om fjärr- och
distansundervisning vid behov får fattas i enlighet med 11c§ samt att gymnasiedirektören ska
få delegation att fatta samtliga de beslut som går att fatta utifrån denna paragraf. Vidare
föreslås att gymnasiedirektören ska ha rätt att i sin tur delegera beslutanderätten till
gymnasiechefen för gymnasieskolorna. Förvaltningen föreslår att ansvariga rektorer även
fortsättningsvis ska ha ansvaret för att inkomma till förvaltningen med beslutsunderlag, detta
för att säkerställa att utbildningen på respektive skolenhet utformas med utgångspunkt i
elevernas behov och förutsättningar.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 7 och 11 c §§
förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss smitta att samtliga gymnasieskolor inom nämndens ansvarsområde får
kombinera utbildning i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning om antalet elever
som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen
ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid -19.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 7 kap. 5 §
kommunallagen att ge utbildningsdirektören delegation att fatta beslut enligt 11c§ i
förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid viss
spridning av smitta.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 7 kap. 6 §
kommunallagen att utbildningsdirektören i sin tur har rätt att uppdra åt utbildningschefen för
gymnasieskolorna att fatta ovan nämnda beslut.
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 7 kap. 8 §
kommunallagen att beslut enligt ovan ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att detta beslut ska gälla från och med
denna dag och tillsvidare, dock som längst till ovan nämnda förordnings utgång.
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-12-16 Beslut om utökade möjligheter till fjärr- och
distansundervisning i gymnasieskolan samt delegation av beslutanderätten enligt
komunallagen
§151 Beslut om utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning i
gymnasieskolan samt delegation av beslutanderätten enligt kommunallagen

Paragrafen är justerad
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§

156

Gymnasieorganisation 2021/22

GYVF-2020-2403
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-09-02 att fastställa
gymnasieorganisation för 2021/22. I föreliggande ärende kompletteras beslutet med ett antal
förändringar.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att komplettera Gymnasieorganisation
2021/22 med programinriktat val:
Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Naturbruksprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Industritekniska programmet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om tillägg i Gymnasieorganisation
2021/22 enligt följande:
Programmet International Baccalaureate – career related programme hotell och turism på
Malmö Borgarskola utgår och ersätts med programmet International Baccalaureate – career
related programme handel och administration.
Introduktionsprogrammet språkintroduktion erbjuds på Pauliskolan
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att läsåret 2021/22 inte erbjuda
introduktionsprogrammet individuellt alternativ på Valdemarsro gymnasium.
Beslutet skickas till

Utbildningschef gymnasieskola
Antagningschef
Rektorer gymnasieskola
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse komplettering gymnasieorganisation 2021/22
§88 Gymnasieorganisation 2021/22
G-Tjänsteskrivelse GVN 200902 Gymnasieorganisation 2021
§152 Gymnasieorganisation 2021/22

Paragrafen är justerad
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§

157

Förändrad modell för resursfördelning till gymnasieskola och
gymnasiesärskola

GYVF-2020-4279
Sammanfattning

Föreliggande utredning är en slutrapportering av det uppdrag som nämnden formulerat i
Nämndsbudget 2020 till förvaltningen om att ta fram alternativ till den befintliga
resursfördelningsmodell som gäller för gymnasieskolorna i staden. En förändrad modell ska
skapa förutsättningar för större likvärdighet. En förändrad modell ska också vara transparent
och tydlig för nämnd, förvaltning, skolor och fristående huvudmän.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga utredningen Förändrad modell
för resursfördelning till gymnasieskola och gymnasiesärskola - ett förslag med syfte att öka
likvärdigheten till handlingarna
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inarbeta utredningens förslag i
Nämndsbudget 2021
Yrkanden

Anton Sauer (C) yrkar att stycke 2, sidorna 12-15 (första stycket) i utredningen stryks.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar avslag till Anton Sauers yrkande.
Mats Brogren (M) yrkar bifall till Anton Sauers yrkande.
Anna Ljunggren (MP) respektive Fredrik Sjögren (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att nämnden hanterar de båda besluten var för sig. Till första beslutet
finns två förslag, bifall till föreliggande förslag och Anton Sauers förslag om att stryka stycke
2, sidorna 12-15 (första stycket). Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att
nämnden beslutat enligt föreliggande förslag. Till andra beslutet finns bara ett förslag och
ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Anton Sauer (C) anmäler gemensam muntlig reservation för Centerpartiet och Moderaterna
gällande första beslutet.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler muntlig reservation för Sverigedemokraterna gällande
första beslutet.
Åke Gusérus Bengtsson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Gymnasieutbildningschef
Gymnasieskolans rektorer
Fristående gymnasieskolor
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-12-16 Utredning resursfördelningsmodell
Förändrad modell för resursfördelning till gymnasieskola och gymnasiesärskola
§154 Förändrad modell för resursfördelning till gymnasieskola och
gymnasiesärskola
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Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-12-16
Ärendenummer: P6

Förändrad modell för resursfördelning till gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Sverigedemokraterna vill ha fler gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken. För
de ungdomar som inte är intresserade av högskoleutbildning och/eller som inte har
teoretiska, ekonomiska eller sociala möjligheter etc. till att genomföra ett nationellt
högskoleförberedande program, de ska föreslås och ges möjlighet till att välja och
fullgöra ett gymnasieprogram som leder till ”riktiga” arbete.
För att få fler till att välja yrkesinriktade program, så vill Sverigedemokraterna se att
Malmö stad och nämnden prioriterar och aktivt marknadsför yrkesinriktad utbildning
samtidigt med att man också erbjuder fler praktiska, tvååriga program.
Även om presenterad modell ger några yrkesinriktade program något bättre resurser
jämfört med dagens resursfördelning, så vill Sverigedemokraterna se en reviderad
modell som har tydligare fokus på yrkesinriktade program och resursfördelning som i
ännu högre grad gör det möjligt att attraherar och ge fler ungdomar möjlighet att söka
och fullfölja ett yrkesinriktat program som leder till ”riktiga” arbete.
_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)

Med instämmande av

___________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

____________________________
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

158

Beslut om grundbelopp till fristående gymnasieskolor 2021

GYVF-2020-2412
Sammanfattning

Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i
vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt
program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från
Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola
regleras i 16 kap. 52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13
kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser och bidrag till
enskilda huvudmän för dessa skolformer.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bidragsnivåer avseende grundbelopp
och tilläggsbelopp 2021 till fristående huvudmän (i enlighet med bilaga 1) baseras på
ersättningar enligt 2020 års budget fram till att budget för 2021 har beslutats av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erhållen ersättning enligt ovan
justeras retroaktivt efter att nämndens budget 2021 är fastställd med nya bidragsnivåer.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse Beslut om grundbelopp till fristående gymnasieskolor
Bilaga 1 Beslut om grundbelopp till fristående huvudmän 2021
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasiesärskolan 2020
Grundbelopp per elev och per program i gymnasiesärskolan för år 2020
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasieskolan år 2020
Grundbelopp per elev och program i gymnasieskolan för år 2020
§155 Beslut om grundbelopp till fristående gymnasieskolor 2021

Paragrafen är justerad
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§

159

Rapport översyn organisation gymnasiesärskola

GYVF-2020-4359
Sammanfattning

Med anledning av budgetläget 2021 beslutade förvaltningsledningen i juni 2020 att
organiseringen av gymnasiesärskolan behövdes ses över. En arbetsgrupp tillsattes för
uppdraget med syftet att utifrån en genomlysning av gymnasiesärskolans organisation och
uppdrag utreda om gymnasiesärskolans organisation uppfyller skolförfattningarnas krav och
om vi gör något därutöver. Detta har genomförts med huvudsakligt fokus på Valdemarsro
gymnasium. Syftet har varit att analysera nuläget för att hitta förbättringsområden och sätta
principer och rutiner för en effektiv organisation. Utredningen lämnar i sin rapport förslag till
ny rutin för hantering av egenvård på Valdemarsro gymnasium samt förslag till beslut för nya
tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i gymnasiesärskolan (GYVF-2020-4173).
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse gällande Rapport översyn organisation gymnasiesärskola
GYVF Rapport översyn gymnasiesärskola
§156 Rapport översyn organisation gymnasiesärskola

Paragrafen är justerad
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§

160

Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i gymnasiesärskola

GYVF-2020-4173
Sammanfattning

Enligt 18 kap. 30 § skollagen har en elev i gymnasiesärskolan rätt till skolskjuts om sådan
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning
eller någon annan särskild omständighet. Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall
ska göra en bedömning av om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts.
Inom ramen för en av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomförd översyn av
gymnasiesärskolans organisation har tillämpningsbestämmelserna för skolskjuts i
gymnasiesärskola setts över. Nya tillämpningsbestämmelserna om skolskjuts för elever i
gymnasiesärskolan föreslås och innehåller ändring av verktyg för beräkning av resväg samt
förtydligande av bestämmelserna för såväl användare som beslutsfattare.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till
tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i gymnasiesärskola.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts inom gymnasieskola (GYVF-2017-7327).
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse tillämpningsbestämmelser skolskjuts gymnasiesärskola
Tillämpningsbestämmelser skolskjuts gymnasiesärskola 2020
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts inom gymnasiesärskola 180126
§157 Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i gymnasiesärskola

Paragrafen är justerad
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§

161

Remiss av motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster

GYVF-2020-2477
Sammanfattning

I motion till kommunfullmäktige föreslår Magnus Olsson (SD) kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med motionens intentioner uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande
av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år samt att efter
genomförd utredning, ge berörda nämnder i uppdrag att införa avgifter för tolktjänster, samt
att ge undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, som en av åtta nämnder, fått motionen på
remiss.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer, mot bakgrund av de krav som ställs
i förvaltningslagen § 13 gällande myndigheters serviceskyldighet och för att den enskilde ska
kunna tillvarata sina intressen och sin rätt, det som varken lämpligt eller möjligt att
genomföra motionens förslag.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och skicka detta till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yrkanden

Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till motionen.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och
finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Remiss motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förslag till yttrande motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
§158 Remiss av motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster

Paragrafen är justerad
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-12-16
Ärende: nr 10. GYVF-2020-2477
Remiss angående motion från Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige genom Magnus:Olsson att tolkningstjänster ska betalas av den enskilde nyttjaren som vistats i Sverige mer än två år. Motionen har
lagts ut på remiss i flera facknämnder, däribland Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.
-

Sverigedemokraterna föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen avgiftsbelägger tolktjänster för personer
som vistats i Sverige under mer än två år, Dock med undantag av de personer är
synskadade, hörselskadade eller talskadade.

-

Med tanke på den omfattande utbildning i svenska som erbjudes nyanlända genom
SFI är det skäligt att den som behöver tolk, efter två års utbildning i svenska språket,
betalar själv för erforderligt tolkningsbistånd Det kan inte vara rimligt att invandrare
som undvikit att tillgodogöra sig basen för sin självförsörjning kan ställa krav på
ytterligare förmåner efter två års betald utbildning i svenska språket

-

Det är inte frågan om att förbjuda någon att anlita tolk, utan bara frågan om vem som
ska betala för belastningen på välfärden.

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden väljer att fortsätta att höja kostnaderna för
invandringen genom att förespråka obegränsat tolk-bistånd livet ut och underlåter därmed att
ställa samhällets berättigade krav på våra invandrares inlärning, integration och deras övriga
förberedelser för självförsörjning.
Vi reserverar oss mot beslutet då vi anser att vi måste kunna ställa samma försörjningskrav
efter två år i Sverige på invandrare som på infödda svenskar
________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

________________________
Oliver Limachi (SD)

Med instämmande av

________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

________________________
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

162

Remiss om Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning

GYVF-2020-3870
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig
över ett förslag gällande styrning, finansiering och organisering av kommungemensam IT,
digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad. Förslaget innebär att IT-enheten och hela
eller delar av digitaliseringsenheten samt delar av systemförvaltningen på stadskontoret
tillsammans med IT-service på serviceförvaltningen ombildas till en ny kommungemensam
IT-organisation och placeras inom serviceförvaltningen. Den nuvarande solidariska
finansieringen av kommungemensam IT upphör. Servicenämnden föreslås få ett
kommunbidrag för att finansiera kommungemensam IT. För övriga nämnder innebär det att
de får lämna ifrån sig kommunbidrag till servicenämnden, och att deras kostnader för
kommungemensam IT samtidigt minskar med motsvarande belopp.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är beroende av ett centralt tillhandahållande av
kommungemensam IT och nämnden ställer sig positiv till förslagets intentioner om att
förtydliga ansvarsområdena inom kommungemensam IT och uppnå en större effektivitet i
stadens digitalisering och användandet av resurser. Samtidigt anser nämnden att viktiga delar i
förslaget behöver förtydligas, däribland den föreslagna besluts- och behovsprocessen.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och skicka detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-12-16 Remiss om Riktlinjer och omorganisering
gällande IT. digitalisering och systemförvaltning
Förslag till yttrande - Remiss om riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitaliserin goch systemförvaltning
Remissförslag - Riktlinjer för IT och digitalisering
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2020-09-24 Riktlinjer och omorganisering gällande
IT, digtalisering och systemförvaltning
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-05 § 567 Riktlinjer och
omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
Projektdirektiv - Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
Det digitala Malmö - Program för Malmö stads digitalisering 2017-2022
IT-strategi för Malmö stad 2007-04-06
Rapport Kommunövergripande IT och systemförvaltning (version 1.1)
Tjänster/leveranser inom kommungemensam IT
§159 Remiss om Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning

Paragrafen är justerad
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§

163

Utbildningsdepartementets remiss av promemorian
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till
skolinformation

GYVF-2020-4231
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets promomeria Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till
skolinformation.
Promemorian föreslår tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som
bryter statistiksekretessen så att enheter inom myndigheter som ägnar sig åt särskild
verksamhet för framställning av statistik kan lämna uppgifter som avser enskilda huvudmän
inom skolväsendet till Statens skolverk och kommuner för att de ska kunna utföra vissa
angivna uppgifter. Bestämmelsen ska innebära att berörda myndigheter och kommuners
behov av information ska kunna tillgodoses i samma omfattning som var möjligt innan den
ändrade tolkningen av offentlighets- och sekretesslagen som medförde att uppgifter om
enskilda huvudmän som tidigare ansågs vara offentliga nu anses vara sekretessbelagda.
Sammantaget är nämnden positiv till de förslag som redovisas i promemorian och ställer sig
bakom dessa.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande och överlämnar
detsamma till Kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-12-16 Utbildningsdepartementets remiss av
Promemorian Tidbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
Förslag till yttrande över remiss av promemorian Tidsbegränsad lösning för att
säkerställa tillgången till skolinformation
Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Tidsbegränsad lösning för att
säkerställa tillgång till skolinformation
Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
§160 Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Tidsbegränsad lösning
för att säkerställa tillgång till skolinformation

Paragrafen är justerad
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§

164

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-11-11 2020-12-07

GYVF-2020-4645
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 2020-12-16 Redovisning av delegerade beslut under
perioden 2020-11-11 - 2020-12-07
Redovisning av anställningsavtal under perioden 2020-11-11 - 2020-12-07
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-11-11 - 2020-12-07

Paragrafen är justerad
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§

165

Anmälningar för kännedom

Anmälningar



















Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-10-29 § 239 Valförslag och
avsägelser
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2020-10-27 Valförslag och avsägelser
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-10-29 § 222 Delårsrapport 2020
Malmö stad (inklusive särskilt yttrande (V) och (MP) samt reservation (SD))
Delårsrapport 2020 för Malmö stad
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-10-29 § 223 Tidplan för budget
och uppföljning år 2021
Tidplan för budget och uppföljning 2021
Länsstyrelsen i Skåne läns beslut om föreskrifter om förbud mot vissa
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen
av det virus som orsakar covid-19
GYVF-2020-2811-9 SKR-Yttrande-Planering-och-dimensionering-av-komvux-ochgymnasieskola
GYVF-2020-2811-10.2
Kommunstyrelsens yttrande över remiss från
Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och dimensionering av
komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
GYVF-2020-2811-10.3
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-11 §
362 Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
GYVF-2020-2840-9.3
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-11 §
363 Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola – minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
GYVF-2020-2840-9.2
Kommunstyrelsens yttrande över remiss från
Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och
förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-11 § 372 Intern kontroll kommungemensam granskning 2020 avseende risk för röjande av sekretess
GYVF-2020-1003-6.1
Beslut från Skolinspektionen avseende Begäran
om omprövning av Skolinspektionens beslut gällande ansökan om godkännande av
Consensum Lund AB som huvudman för gymnasieskola i Lunds kommun
GYVF-2020-389-9 Rapport om kränkande behandling av elev 2020-11-13 - 202012-07
Protokollsutdrag Miljönämnden 2020-11-17 § 198 Återrapportering till
kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till
juni 2020 (inkl. särskilt yttrande (M) och (V))
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad - uppföljning juli 2019
till juni 2020

Paragrafen är justerad

