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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-26 kl. 09:00-12:05

Plats

Utbildningskontoret rum 1 och digitalt

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) §§51-56
Alexandra Thomasson (V) §§40-48
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD) §§43-56
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Anna Ljunggren (MP) §§40-50
Holger Cannerfors (V) §§49-56
Britt-Marie Nilsson (SD) §§40-42

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L) §§42-56
Anna Ljunggren (MP) §§51-56
Holger Cannerfors (V) §§40-48
Nils Peter Christian Asker (M)
Britt-Marie Nilsson (SD) §§43-56
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Agneta Fredin (Enhetschef Centrala elevhälsan)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Annika Mullaart Ed (Förvaltningsjurist)
Bo Ingvarsson (Enhetschef Fysisk miljö)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)
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Katarina Falk (Strateg)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Pär Trulsson (Redaktör)
Rita Winberg (Gymnasiestrateg)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Mirjam Katzín (Utvecklingssekreterare Pedagogisk inspiration) §43
Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar

§§40-56
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40

Upprop och val av justerare

Nämndsekreteraren förrättar upprop. På plats i sammanträdeslokalen finns ordförande JuanTadeo Espitia (S), andre vice ordförande Anton Sauer (C), förvaltningsdirektör Lars
Rehnberg och nämndsekreterare Mats Åstrand. Övriga ledamöter, tjänstgörande ersättare,
ersättare, personalrepresentanter och tjänstemän deltar digitalt.
Anton Sauer (C) utses att justera protokollet. Justering sker tisdag den 30 mars kl. 13.00.
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Fastställande av dagordning

Ordförande går igenom justeringar i dagordningen samt kompletteringar i föreliggande
ärenden.






Nämndinitiativ (SD) angående nybyggnad av gymnasieskola på fastigheten Makrillen
3, Malmö tas upp efter Redovisning av delegerades beslut.
Rapport om den judiska minoriteten och antisemitism på Malmö stads skolor läggs i
ett eget beslutsärende efter Muntlig information. Beslutsförslag redovisas.
Gymnasieorganisation för preliminär och slutlig antagning 2021/22. Komplettering
redovisas.
Fastställande av läsårstider 2022/2023 samt 2023/2024. Justering gällande
höstterminsstart 2023 redovisas.
Avrop av jobbpaktsmedel. Ärendet behöver förklaras för omedelbart justerat.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag kompletterat med de redovisade
förändringarna.
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42




Muntlig information

Lägesbeskrivning med anledning av Covid-19. Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg
och Enhetschef Centrala elevhälsan Agneta Fredin.
Verksamhetsrapportering. Gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg och
Vuxenutbildningschef Jonas Svensson.
Nya lagar och förordningar på skolområdet 2021. Förvaltningsjurist Annika Mullaart
Ed.
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Rapport om den judiska minoriteten och antisemitism på Malmö
stads skolor

GYVF-2021-841

Rapport om den judiska minoriteten och antisemitism på Malmö stads skolor. Mirjam Katzin,
utvecklingssekreterare Pedagogisk inspiration.
Sammanfattning

Med anledning av rapporten föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att
uppdra åt förvaltningen att inom ramen för nämndens uppdrag med att utveckla arbetet med
att motverka antisemitism vidta de åtgärder som redovisas i rapporten avseende
gymnasieskola och vuxenutbildning. Återrapportering sker vid delårsrapporter, årsanalys samt
vid behov.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att inom
ramen för nämndens uppdrag med att utveckla arbetet med att motverka antisemitism vidta
de åtgärder som redovisas i rapporten avseende gymnasieskola och vuxenutbildning.
Beslutsunderlag



Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap , slutversion
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Gymnasieorganisation för preliminär och slutlig antagning
20201/22

GYVF-2021-99
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 2021 skiljer sig från den preliminära organisation
som beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i september 2020 i följande
avseenden:
Estetiska programmet – inriktning dans vid Malmö latinskola föreslås ej starta läsåret
2021/22. Orsaken är få sökande.
Språkintroduktion erbjuds inte längre på S:t Petri skola. Orsaken är att det finns färre elever
på programmet. Under det senaste året har det skett en halvering av antalet elever inom
språkintroduktion i kommunen.
Yrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet erbjuds inte på Malmö
idrottsgymnasium. Den planerade starten för detta program skjuts fram till läsåret 2022/23.
Orsaken är svårigheter att utöka lokalerna redan 2021/22.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslagen organisation,
med redovisade tillägg och förändringar, av program och inriktningar vid slutlig antagning till
gymnasieskolans år 1 läsåret 2021/22.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningsdirektören
att ändra fastställd programorganisation avseende lärlingsutbildningar om slutbetygen ger
ändrade förutsättningar vid slutlig antagning till gymnasieskolans år 1 läsåret 2021/22.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningsdirektören
att fastställa antal platser vid slutlig antagning till gymnasieskolans år 1 läsåret 2021/22.
Beslutsgång
Ordförande föreslår tillägg i tjänsteskrivelsen på de förändringar som skett sedan beslutet om
preliminär gymnasieorganisation 2021/22 i nämnden 2020-09-02 med:


International Baccalaureate - Career Related Programme, inriktning el och energi,
startar inte på Malmö Borgarskola. Orsaken är att för få sökande klarade det
obligatoriska matematiktest som genomförts med de ansökande eleverna.

Under rubriken Programutbud Yrkesprogram ändring till:
International Baccalaureate - Career Related Programme', inriktning handel och
administration, Malmö Borgarskola
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse - Gymnasieorganisation för preliminär och slutlig antagning
2021/22
§40 Gymnasieorganisation för preliminär och slutlig antagning 2021/22
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Fastställande av läsårstider 2022/2023 samt 2023/2024

GYVF-2021-100
Sammanfattning

Enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska huvudmannen besluta om dagarna
för höst- och vårterminens början och slut, dock inom ramen för att läsåret ska börja i
augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen får därutöver för en viss utbildning besluta om
andra tider om utbildningsinslag förutsätter andra läsårstider. Enligt 3 kap. 1 §
gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar
och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem
studiedagar för personalen.
Nämnden föreslås fastställa följande läsårstider för 2022/2023 samt 2023/2024:
Läsår 2022/2023: HT 22 aug 2022 – 18 jan 2023 - VT 19 jan 2023 – 15 juni 2023.
Läsår 2023/2024: HT 21 aug 2023 – 12 jan 2024 - VT 15 jan 2024 – 12 juni 2024
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande läsårstider för
2022/2023 samt 2023/2024:
Läsår 2022/2023: HT 22 aug 2022 – 18 jan 2023 - VT 19 jan 2023 – 15 juni 2023
Läsår 2023/2024: HT 21 aug 2023 – 12 jan 2024 - VT 15 jan 2024 – 12 juni 2024
Beslutet skickas till

Kommunikationsavdelningen
Cityskolesamverkan
Sekreterare i förvaltningsrådet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Fastställande av läsårstider 2022/23 samt 2023/24
§41 Fastställande av läsårstider 2022/2023 samt 2023/2024
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Återrapportering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens
insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas

GYVF-2020-4509
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och servicenämnden i uppdrag att
utifrån förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser
för att få fler arbets-lösa Malmöbor i arbete kan skärpas. Ärendet innehåller en
återrapportering av de åtgärder som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomfört
inom ramen för det aktuella uppdraget och nämndens grunduppdrag. Nämnden arbetar
kontinuerligt för att stärka sina insatser för att fler arbetslösa Malmöbor ska få tillgång till
arbetsmarknaden. Under året har uppdraget i viss mån påverkats av pandemins effekter.
Dessa konsekvenser berörs också i ärendet.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget
2020 om att skärpa stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensamt särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Redovisning av budgetuppdrag om hur stadens insatser för att få fler Malmöbor
i arbete kan skärpas
§42 Återrapportering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler
arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas
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Särskilt yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDENS
2021-03-26
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 6- Återrapportering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler
arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas.

Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom att lägga “Återrapportering av
budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan
skärpas” till handlingarna. Vi finner dock att insatserna för att få fler malmöbor i arbete är allt
för undermåliga. Framgent behöver staden i högre utsträckning samarbeta med näringslivet
för att se till att det finns tillgång till praktikplatser för stadens elever både på gymnasie- och
vuxenbildningar. Man behöver även utöka samarbetet mellan näringslivet och
yrkesutbildningarna för att garantera att utbildningarna i högre utsträckning leder till arbete.
För att få fler i arbete behöver staden tydligare samordning. Utbildningarna behöver både
hålla hög kvalitet och ligga nära arbetsmarknaden.
Året har även gått i pandemins tecken. Vi i opositionen har förståelse för att det påverkat
andelen Malmöbor i arbete, samtidigt är detta möjligheten att sätta in starka
utbildningsinsatser för att fler malmöbor ska bli behöriga att ta arbete som kräver
vidareutbildning. I detta skapar vi en rörligare arbetsmarknaden där de som fått en utbildning
kan röra sig vidare och öppna plats för de som idag är arbetslösa men skulle kunna ta enklare
arbete.
Anton Sauer
Mats Brogren
Katarina Johansson
Mats Matsson
Med instämmande av:
Christian Asker
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: 06 GYVF-2020-4509

Återrapportering av budgetuppdrag 2020 om hur stadens insatser för att få´fler
arbetslösa Malmöbor i arbete.
GVN har analyserat åtgärder i samband med kursutbud för vuxenutbildning och vissa
kombinationsutbildningar som lett till att fler tillgodogjort sig yrkesutbildning.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen inom Utbildningsplikten har slagit väl ut trots
pandemin.
Vi ser dock att fortfarande en stor risk för att gruppen unga vuxna som omfattas av
KAA inte kommer in i varken arbete eller studier inom de tidsfrister bsom det är tänkt.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (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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Avrop av jobbpaktsmedel 2021

GYVF-2021-569
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs i Malmö stads budget i uppdrag att med berörda nämnder genomföra
en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK-2017-192).
I kommunstyrelsens budget för 2021 finns avsatt medel för insatser kopplade till Jobbpakten
och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte rums inom befintliga
anslag (Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022-2023, STK-2020-1251).
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden ansöker om medel från Jobbpakten 2021 för att genomföra
insatser som bidrar till att realisera intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål:
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor är självförsörjande.
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen har analyserat behov och identifierat ett antal
förslag på insatser och utvecklingsområden som kan komma att genomföras var för sig,
samordnat, integrerat eller i direkta samarbeten mellan förvaltningarna. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen har samordnat sig med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen avseende ärendet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ansöka om 8 964 656 kronor
från kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens
intentioner.
Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån nämndens verksamhet för att kunna
genomföra de föreslagna insatserna.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avropar 8 964 656 kronor från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Reservationer och särskilda yttranden
Alexandra Thomasson (V) anmäler särskilt yttrande för Vänsterpartiet.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-03-26 Avrop av jobbpaktsmedel
Ansökan om jobbpaktsmedel 2021_UnderlagNämnd_210326
Beräkningsunderlag - ÄrendeNämnd_210326
§43 Ansökan om jobbpaktspengar
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärende nr 7 Avrop på jobbpaktsmedel 2021
Långvarig arbetslöshet orsakar ohälsa hos individen och innebär enorma
kostnader för samhället. Det är ett svek mot våra medborgare och en dålig
strategi för samhällelig och ekonomisk utveckling att inte satsa mer på att lösa
den växande arbetslösheten i vår stad. Vi i Vänsterpartiet tycker därför att
förvaltningens förslag är ett bra steg i rätt riktning men att det inte räcker för att
göra en väsentlig skillnad. Vi vill se större satsningar än så.
Alexandra Thomasson (v)
Holger Cannerfors (v)
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: P7

Avrop av jobbpaktsmedel 2021
Sverigedemokraterna ställer sig i stort positiv till att ansöka om jobbpaktsmedel men
vi kan inte ställa oss bakom att delar av medlen används till utveckling av svenska
språket.
Då svenska språket är helt avgörande för en fungerande integration och
möjligheterna till såväl ett fast arbete som fullgoda studier, så vill
Sverigedemokraterna se en lösning där det tidigt ställs större krav på att lära sig
svenska språket än vad som är fallet idag. Vi kan tänka oss lösningar där olika bidrag
och kravet på att lära sig svenska harmoniserar med varandra. Att ens bli antagen till
utbildningar som t.ex. vård och omsorgsprogrammet samt barn- och
fritidsprogrammet utan goda kunskaper i svenska språket, det är inget som vi
Sverigedemokrater kan acceptera.
Då vårt yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (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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Samarbetsavtal för ny gymnasieskola inom fastigheten Virket 8,
Malmö stad

GYVF-2021-617
Sammanfattning

I Malmö stad förväntas antalet ungdomar i gymnasieålder att öka kraftigt de kommande åren.
För att möta ökningen har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom sin
lokalbehovsplan 2021-2035 uttryckt behovet av att upphandla en ny gymnasieskola som kan
tas i bruk inför läsåret 2023/2024 med ett hyresavtal om 15 år. Detta ärende avser beslut om
att ingå ett samarbetsavtal med Fastighets AB Fordonskolan (Hemsö) i syfte att reglera
programhandlingsarbete och upphandling av byggentreprenad för nybyggnation av en
gymnasieskola. Arbetet som regleras i samarbetsavtalet ska i sin tur leda fram till ett förslag
till hyresavtal mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Fastighets AB
Fordonskolan (Hemsö) för en nybyggd gymnasieskola inom fastigheten Virket 8 på
Södervärn. Hyresavtalet planeras färdigställas för beslut i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 2021-05-28 och kommunstyrelsen 2021-06- 09.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att revidera
samarbetsavtalet genom att tillträde till fastigheten sker 2024-06-01 utan etapper.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningsdirektören att
för nämndens räkning underteckna samarbetsavtalet med Fastighets AB Fordonskolan för
nybyggnation av gymnasieskola inom fastigheten Virket 8.
Beslutsgång
Ordförande föreslår tillägg till beslutsförslag; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beslutar att uppdra till förvaltningen att revidera samarbetsavtalet genom att tillträde till
fastigheten sker 2024-06-01 utan etapper.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensamt särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Alexandra Thomasson (V) anmäler särskilt yttrande för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen, LOPE
Fastighets AB Fordonskolan (Hemsö)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse samarbetsavtal - Nybyggnation av gymnasieskola inom
fastigheten Virket 8, Malmö stad
Förslag till samarbetsavtal för nybyggnation av gymnasieskola
Bilaga till samarbetsavtal - preliminär tidplan
§44 Samarbetsavtal för ny gymnasieskola inom fastigheten Virket 8, Malmö stad
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Särskilt yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDENS
2021-03-26
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 8- Samarbetsavtal för ny gymnasieskola inom fastigheten Virket 8, Malmö stad

Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom förslaget om att ingå ett samarbetsavtal
med Fastighets AB Fordonskolan i syfte att få fram en ny gymnasieskola. För att garantera
att Malmö kan erbjuda alla stadens elever den utbildning de vill ha behöver vi en ny skola. Vi
ställer oss dock oroade över att vi i detta skede inte vet vilken kostnad detta kan komma att
bringa. Vi ser det därför som högst nödvändigt att vi i nästa del av processen får information
kring vilka kostnader projektet kommer innebära, vilka kostnader projektet får innebära och
vilka kostnader som kan tillkomma.

Anton Sauer
Mats Brogren
Katarina Johansson
Mats Matsson
Med instämmande av:
Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: 8 GYVF-2021-617 Samarbetsavtal för ny gymnasieskola inom fastigheten
Virket 8

Sverigedemokraterna föreslår att gymnasieskolan som skall uppföras på
fastigheten Virket 8 Malmö väster om Södervärns busstation planeras
tillsammans med övriga möjligheter till utbyggnad av Gymnasieskolor för att
möta efterfrågan på gymnasieplatser som den ökade invandringen förorsakat
Det råder enighet om att samtliga gymnasielinjer som konkurrerar om eleverna skall
vara placerade på kommunikativt centrala ställen som är lätta att nå. Detta måste
anses gälla även de praktiska linjerna.
Mot bakgrund av årets ansökningar som visar att 51% sökt privata gymnasier anser
vi att det måste till krafttag och en ödmjuk grundsyn för att kunna vända trenden.
Sverigedemokraterna yrkar att GVN i samråd med lärarna, högskolorna och
branschernas företrädare tillsammans utformar gymnasieskolor som ger bra
utbildningar i studievänlig miljö och därmed kan konkurrera med de privata skolorna
om elevernas intresse. Dessutom finns färdiga lokaler i sydöstra delen som idag
används för SFI en verksamhet som enkelt kunde flyttas till lokalerna på Sorgenfri
som är kontrakterade till ca 2030.
Ordföranden förespråkar att beslut som fattats i presidiet skall gälla och att GVN i
Malmö inte behöver samarbeta med branscher, lärare och övriga intressenter,
innebärande att flera synsätt och alternativ lämnas oprövade.
Då våra yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot dessa beslut..

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (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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49

Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket

GYVF-2020-4770
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över remiss om
granskning av stadsbidrag från Migrationsverket. Revisionens sammanfattade bedömning är
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställer att det
finns en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Revisionens skriver
vidare i sin granskning att nämnden har fungerande rutiner för ansökan gällande de inom
nämndens ansvarsområde viktigaste statsbidraget men att det samtidigt finns brister i
rutinerna inom någon eller några av de övriga bidragen som nämnden har att hantera vilket
medför risker att bidrag uteblir.
Föreligger förslag till yttrande till remissen.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
och överlämnar detsamma till revisionen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Yrkanden
Anton Sauer (C) yrkar återremiss med motiveringen att yttrandet kompletteras med
redovisning om hur man jobbar med det revisionen påpekar.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till Anton Sauers yrkande.
Juan Espitia (S) yrkar avslag till Anton Sauers yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Anton Sauer (C) anmäler att Centerpartiet och Moderaterna inte deltar i den fortsatta
beslutsgången.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensam reservation för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Revisionen

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse - Granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Yttrande avseende granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Rapport Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket
Bilaga om yttrande till revisionskollegiet gällande granskning av statsbidrag från
Migrationsverket
§45 Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDENS
2021-03-26
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 9- Remiss om granskning av statsbidrag från migrationsverket

Centerpartiet och Moderaterna finner att underlaget till ärendet är undermåligt. Vi hade
således gärna sett att man återremittera ärendet för att komplettera med ett underlag som
påvisar på vilket sätt förvaltningen arbetar med de brister som här framkommer.
Vi har såklart tilltro till att tjänstepersonerna förstår hur arbetet bör förändras och denna
kunskap påvisas även i de dragningar tjänstepersonerna gör inför oss politiker. Centerpartiet
och Moderaterna ser det dock som självklart att detta även ska finnas som tydliga och
tillgängliga bifogade handlingar. Detta skapar en större säckerhet för både tjänstepersoner och
politiker då man på ett enklare sätt kan gå tillbaka och göra avstämningar kring hur arbetet
fortgår.
Med grund i detta yrkade vi:
Att återremittera ärendet för att underbygga underlaget med tydligare skrivelser hur man
kommer agera för att komma till bukt med den problematik som redovisas i ärendet.
Då yrkandet inte gillades av nämnden avlägger vi reservation
Anton Sauer
Mats Brogren
Mats Matsson
Katarina Johansson

Med instämmande av:
Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: 09 GYVF-2020-4770

Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
GVN har av Revisionskollegiet fått i uppdrag att yttra sig över remiss om granskning
av statsbidrag från Migrationsverket. Revisionen påpekar att det finns brister i
rutinerna inom rutinerna vid flera av bidragen vilket innebär risk för att bidragen
uteblir.
Sverigedemokraterna yrkar i första hand på återremiss för att förvaltningen skall
upprätta en effektiv åtgärdsplan.
I andra hand på att förvaltningen omgående förklarar sig beredda att följa
revisorernas anvisningar.
Majoriteten väljer att följa den föreslagna linjen med en internutredning som skall
vara färdig den 31 augusti och därefter ge den av revisorerna efterfrågade effekten.
Då våra yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot båda dessa beslut..

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (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

24

§

50

Granskning av inköpsverksamhet

GYVF-2021-231
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över remiss
granskning av inköpsverksamhet. Revisionens bedömning är att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har en inte helt tillräcklig intern kontroll avseende
inköpsverksamheten. Revisionen skriver vidare i sin rapport att det pågår ett arbete och att
det finns en organisation som i flera delar bidrar till en betryggande intern kontroll men att
insatserna i vissa avseenden behöver stärkas och utvecklas och lyfter då fram att
kompetensen ute i verksamheterna, där många direktupphandlingar sker, behöver stärkas.
Föreligger förslag till yttrande till remissen.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och skicka detta
till Stadsrevisionen.
Yrkanden
Anton Sauer (C) yrkar återremiss med motiveringen att yttrandet kompletteras med
redovisning om hur man jobbar med det revisionen påpekar.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till Anton Sauers yrkande.
Juan Espitia (S) yrkar avslag till Anton Sauers yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Anton Sauer (C) anmäler att Centerpartiet och Moderaterna inte deltar i den fortsatta
beslutsgången.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensam reservation för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse granskning av inköpsnätverk
Yttrande avseende granskning av inköpsverksamhet
Missiv - Granskning av inköpsverksamhet
EY Granskningsrapport 2020 Malmö stad Granskning av inköpsverksamheten
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDENS
2021-03-26
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 10- Granskning av inköpsverksamhet

Centerpartiet och Moderaterna finner att underlaget till beslutet är undermåligt således
motsätter vi oss beslutet att lägga detta till handlingarna. För oss politiker är det viktigt att
tydligt kunna utläsa vilka åtgärder som är planerade för att komma till bukt med de problem
som presenteras i granskningen. Det är bra att tjänstepersoner kan redogöra för arbetet på
nämnden samtidigt är det viktigt att det även finns utvecklat i det underlag vi får till oss inför
mötena.
Med grund i detta yrkade vi:
Att Återremittera ärendet för att förtydliga kring hur många fakturor som inte behandlats på
ett korrekt sätt samt att ge en tydligare beskrivning kring hur processen för att komma till bukt
med problemet ser ut.
Då yrkandet inte gillades av nämnden avlägger vi reservation
Anton Sauer
Mats Brogren
Katarina Johansson
Mats Matsson
Med instämmande av:
Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: 10 GYVF-2021-231

Remiss om granskning av inköpsverksamhet
GVN har av Revisionskollegiet fått i uppdrag att yttra sig över remiss om granskning
av inköpsverksamhet.
Revisorerna bedömer att GVN inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende
inköpsverksamheten.
Sverigedemokraterna yrkar i första hand på återremiss för att förvaltningen skall
upprätta en effektiv åtgärdsplan, som är samordnad inom alla utbildningsnämnderna.
I andra hand på att förvaltningen omgående förklarar sig beredda att följa
revisorernas anvisningar.
Majoriteten väljer att följa den föreslagna linjen med en internutredning som skall
vara färdig den 21 maj och därefter ge den av revisorerna efterfrågade effekten.
Då våra yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot båda dessa beslut..

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (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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§

51

Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

GYVF-2021-169
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av Finansdepartementets remiss av
Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).
Jämlikhetskommissionen har bland annat haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan utjämna
skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor.
Kommissionen lämnar förslag på en rad politikområden däribland utbildning, bostäder och
integration. Utredningen konstaterar att utbildning är central för att skapa jämlika villkor, från
förskola till vuxenutbildning. Några av jämlikhetskommissionens slutsatser gällande
utbildning handlar om ett tydligare statligt ansvar, åtgärder för att stärka lärarprofessionen
och integration av de fristående skolorna i ett gemensamt skolsystem.
Jämlikhetskommissionens utredning har en bred ansats och en del resonemang kring lämnade
förslag är mindre detaljerade. I vissa fall är det därför svårt att ge konkreta synpunkter.
Sammantaget är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden positiv till flera av utredningens
förslag, rekommendationer och bedömningar som rör gymnasieskola och vuxenutbildning.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anton Sauer (C) yrkar avslag på hela yttrandet.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Fredrik Sjögren (L) anmäler särskilt yttrande för Liberalerna.
Holger Cannerfors (V) anmäler särskilt yttrande för Vänsterpartiet.
Anton Sauer (C) anmäler gemensam reservation för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-03-26 Förslag till yttrande över remiss från
Finansdepartementet av Jämlikhetskommissionens betänkande SOU 2020:46 - En
gemensam angelägenhet
Förslag till yttrande över remiss från Finansdepartementet av
Jämlikhetskommissionens betänkande SOU 2020:46 - En gemensam angelägenhet
En gemensam angelägenhet volym 1
En gemensam angelägenhet volym 2
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Följebrev Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande
En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
§47 Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
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Särskilt yttrande

Malmö Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
2021-03-26
Ärende: Remiss från Finansdepartementet: Jämlikhetskommissionens
betänkande – En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Kommunstyrelsen har gett Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillfälle att yttra sig om en
remiss från Finansdepartementet: Jämlikhetskommissionens betänkande – En gemensam
angelägenhet (SOU 2020:46).
Utredningen är massiv och spänner över en rad olika områden, bland annat skola och
utbildning. Utredningen har en del gemensamt med den betydligt mer uppmärksammade och
debatterade utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28), som publicerades under förra året.
Precis som med utredningen om en likvärdig skola, ställer sig Liberalerna positiva till flera av
förslagen som ges av Jämlikhetskommissionen. Det ligger i allas intresse att skolan är likvärdig,
vilket den inte är i dag. Liberalerna anser att den största orsaken till detta är att skolan en gång
kommunaliserades. Vi välkomnar därför att utredningen så tydligt pekar på att förstatliga vissa
delar av skolan, även om vi helst hade sett att förslaget var att förstatliga skolan helt. Vi ställer
oss i stort bakom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens yttrande om
huvudmannaskap, ledning och finansiering av skolan och valde att skicka detta vidare till
Kommunstyrelsen. Dock är vi oeniga med yttrandet på två punkter som vi vill att
Kommunstyrelsen beaktar när denna tar ställning till det svar som ska skickas från Malmö stad:
-

På s. 4 i yttrandet redogörs för nämndens syn på att fristående skolor integreras tydligare
i det offentliga utbildningssystemet samt att den fria etableringsrätten inom skolområdet
begränsa genom förhandsprövning av behovet. Även om förslaget till begränsning av
den fria etableringsrätten skulle göras inom ramen för den regionala skolorganisation
som det argumenteras för i utredningen, anser Liberalerna att man som princip ska
värna det fria skolvalet och rätten till att öppna alternativa skolformer. En prövning av
nya friskolor görs redan i dag, där den kommunala huvudmannen har yttranderätt.
Dock är liberalerna emot en etablering av religiösa friskolor, oavsett platsbehov. Vi är
också positiva till att det ska bli enklare att stänga friskolor som inte sköter sig, liksom
hårdare kontroll och krav på fristående skolors huvudmän.

-

På s. 5 i yttrandet svarar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att man ställer sig
positiv till att förutsättningslöst utreda om vinstdrivande verksamhet är förenlig med
myndighetsutövning inom skolområdet. Med tanke på att det inte är många år sedan en
majoritet av riksdagspartierna, Liberalerna inklusive, valde att rösta ned förslagen i
Illmar Reepalus utredning om vinster i välfärden, har vi svårt att se vad ytterligare en
utredning kan tillföra. För Liberalerna är det självklart att privata verksamheter får gå
med vinst. Vi hade dock gärna sett skärpta krav på friskolor att återinvestera delar av
vinsten i verksamheten liksom en begränsning i möjligheten att föra ut vinster ur landet.

30

Malmö 2021-03-26
Med instämmande av:

Fredrik Sjögren (L)
Vice ordförande

Narcis Spahovic (L)
Ersättare
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärende nr 11
Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Vi ser på det stora hela positivt på de förslag jämlikhetskommissionen lägger
fram men saknar förslag om att stoppa vinst i välfärden och särskilt i skolan. Det
fria skolvalet och framväxandet av friskolor med vinstintresse är enligt oss den
enskilt största orsaken till den stora ojämlikheten i skolan idag och därför anser
Vänsterpartiet att detta borde lyftas fram.
Alexandra Thomasson (v)
Holger Cannerfors (v)
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52

Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan –
för bättre språkutveckling i svenska

GYVF-2021-588
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till de framlagda förslagen som
rör nämndens ansvarsområden och nämndens synpunkter redovisas i sin helhet nedan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (2020:67) och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Britt-Marie Nilsson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-03-26 Yttrande över remiss gällande betänkandet
Fler barn i förskolan
Förslag till yttrande över remiss gällande betänkandet Fler barn i förskolan
(2020:67)
Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan - för bättre
språkutveckling i svenska
§48 Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: P12
Remiss från Utbildningsdepartementet-Fler barn i förskolan–för bättre språkutveckling i svenska
GYVF-2021-588

Sverigedemoraterna ställer sig bakom nämndens förslag till beslut.
Vi ser mycket positivt på att fler barn ska ska få möjlighet att delta i
förskoleverksamheten i tidig ålder. Det stärker deras förmåga att samspela med andra
barn och att de lär sig det svenska språket, vilket ger dem större möjlighet att klara av
sina studier i både grundskolan och senare i gymnasieskolan.
Vi ser också mycket positivt att det föreslås att det ska finnas en enhetlig utbildning till
barnskötare med tydliga riktlinjer i vad som krävs för att arbeta med barn och dess
språkutveckling.
Det finns i dag inga rekommendationer om vilka kunskaper personal som arbetar i
förskolan bör ha. Utredningen bedömer därför att Skolverket bör få i uppdrag att ta fram
allmänna råd om vilka grundläggande krav som bör ställas på personal som arbetar i
förskolan, t.ex. när det gäller språkkunskaperi svenska.
Vi ser väldigt allvarligt på att de som studerar barn-och fritidsprogrammet i form av
yrkespaket och/eller reguljär utbildning med låga förkunskaper i svenska här i Malmö
endast har en måluppfyllelse i svenska på så väl grundläggande som gymnasial nivå
endast når upp till 50 procent.
Vi Sverigedemokrater vill att all förskolepersonal ska ha certifiering i svenska,
vilket ska vara det språk som personal och barn använder.
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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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Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Effektivare tillsyn
över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det
skollagsregleradeområdet (SOU 2020:79)

GYVF-2021-611
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till de framlagda förslagen som
rör nämndens ansvarsområden och nämndens synpunkter redovisas i sin helhet nedan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över
Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79) och
överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-03-26 Yttrande över remiss från gällande Effektivare
tillsyn över diskrimineringslagen
Förslag till yttrande över remiss från gällande Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen
Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området (SOU 2020:79)
Följebrev Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området
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Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-02-24 2021-03-17

GYVF-2021-747
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





Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-02-24 - 2021-03-17
Redovisning av ingångna anställningsavtal under perioden 2021-02-24 - 2021-03-17
G-Tjänsteskrivelse 2021-03-26 Redovisning av delegerade beslut under perioden
2021-02-24 - 2021-03-17
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Nämndinitiativ (SD) angående nybyggnad av gymnasieskola på
fastigheten Makrillen 3, Malmö

GYVF-2021-665
Sammanfattning

Sverigedemokraterna föreslår i nämndinitiativet gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att
bjuda in samtliga nämndsledamöter till ett eventuellt möte med branschen och fackliga
representanter etc. och att nämnden omprövar tidigare beslut om Universitetsholmens
gymnasium och medverkar till ett nytt beslut efter att nämnden har fått sig presenterat
branschens och övriga parters kunskaper och förslag i ärendet.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avslå nämndinitiativet.
Yrkanden
Juan Espitia (S) yrkar avslag till nämndinitiatiativet med hänvisning till planerat möte mellan
presidiet, branschföreträdare, berörda fackliga organisationer, skolledning och
förvaltningsledning samt de möten som förevarit i olika konstellationer.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande ställer avslag till nämndinitiativet mot bifall och finner att nämnden avslagit
nämndinitiativet.
Reservationer och särskilda yttranden
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: 15 Nämnds initiativ från SD angående nybyggnad av Gymnasieskola på
fastigheten Makrillen 3

Sverigedemokraterna föreslår att gymnasieskolan som skall uppföras på
fastigheten utformas så att linjerna EL, VVS och vård kan flytta in och bedriva
sin verksamhet såsom varit fallet fram till nu.
Det råder enighet om att samtliga gymnasielinjer som konkurrerar om eleverna skall
vara placerade på kommunikativt centrala ställen som är lätta att nå. Detta måste
anses gälla även de praktiska linjerna.
Mot bakgrund av årets ansökningar som visar att 51% sökt privata gymnasier anser
vi att det måste till krafttag och en ödmjuk grundsyn för att kunna vända trenden.
Sverigedemokraterna yrkar att GVN i samråd med lärarna och branschernas
företrädare tillsammans utformar gymnasieskolor som ger bra utbildningar och
därmed kan konkurrera med de privata skolorna om elevernas intresse.
Ordföranden förespråkar att beslut som fattats i presidiet skall gälla och att GVN i
Malmö inte behöver samarbeta med branscher, lärare och övriga intressenter.
Då våra yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot dessa beslut..

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (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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Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2021-665-1 Nämndsinitiativ (SD) angående nybyggnad av gymnasieskola på
fastigheten Makrillen 3, Malmö
 GYVF-2020-3243-88
Delegationsbeslut 2021-03-09 om
fjärrundervisning på Malmö Borgarskola enligt förordningen om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
 GYVF-2021-138-3 Rapport om kränkande behandling av elev under perioden 202102-24 - 2021-03-17
 GYVF-2021-136-5 §39 Tilläggsavtal för Universitetsholmens gymnasium (Grytan
9) avseende ventilationsåtgärder
 GYVF-2021-718-1 Förvaltningsrådsprotokoll 210319 v2

