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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid
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Plats
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Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
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Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Pia Diurhuus-Gundersen (Enhetschef KAA-UngMalmö)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Agneta Fredin (Enhetschef Centrala elevhälsan)
Katarina Falk (Strateg)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
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Juan-Tadeo Espitia (S)
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Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Pär Trulsson (Redaktör)
Rita Winberg (Gymnasiestrateg)
Annika Rennéus (Samordnare)
Hanna Boulter (HR-chef)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar

§§57-69
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§

57

Upprop och val av justerare

Nämndsekreteraren förrättar upprop. På plats i sammanträdeslokalen finns ordförande JuanTadeo Espitia (S), 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 4 maj kl. 13.00.
Paragrafen är justerad
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§

58

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.
Paragrafen är justerad
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§

59




Muntlig information

Lägesrapport med anledning av Covid-19. Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg
Preliminär antagning till gymnasieskolan. Antagningschef Cecilia Jönsson
Verksamhetsrapportering. Gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg, Enhetschef
KAA-UngMalmö Pia Diurhuus-Gundersen och vuxenutbildningschef Jonas
Svensson

Paragrafen är justerad
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§

60

Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska
insatser

GYVF-2021-102
Sammanfattning

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse
avseende elevhälsans psykologiska insatser 2020.
Reservationer och särskilda yttranden
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska
insatser
Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans psykologiska insats 2020
§65 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska insatser

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-30
Ärendenummer: P4
Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska insatser
GYVF-2021-102
Sverigedemokraterna godkänner Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska insatser 2020.

Dock ser vi allvarligt på följande:
När det avser informationssäkerhet har det EJ genomförts någon riskanalys. 2019 genomfördes ej heller någon riskanalys.
Avvikelserna och dess innehåll redovisas ej i denna rapport.
Elevhälsan är en grundläggande skyddsfaktor för elevernas psykiska hälsa. Antalet psykologer är fortfarande till antalet få. Arbetsbelastningen för psykologerna har också ökat
För att möta ungas psykiska ohälsa anser vi Sverigedemokrater att det måste tilldelas mer medel till elevhälsan för att den ska
ges bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Större satsning måste till för de resurser som behövs så
att eleverna har tillgång till en väl fungerande elevhälsovård.
Sverigedemokraterna har i flera år krävt en satsning på elevhälsan så elevhälsan inte längre ska vara underfinansierad.

Rickard Åhman-Persson (SD)
_______________________

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

9

§

61

Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska
insatser

GYVF-2021-103
Sammanfattning

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse
avseende elevhälsans medicinska insats 2020.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensamt särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - Patiensäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska
insatser
Patientsäkerhetsberättelse medicinsk elevhälsa 2020
§66 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska insatser

Paragrafen är justerad

10

Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-30
Ärendenummer: P04
Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-30
Ärendenummer: P5
Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska insatser
GYVF-2021-103
Sverigedemokraterna godkänner Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska insatser 2020.

Dock ser vi allvarligt på följande:
Inga riskanalyser har gjorts under året.
Avvikelserna har ökat från 55 i antal år 2019 till 62i antal år 2020.
Antalet skolläkartjänster har ökat från 1,0 till 1,8 under hösten 2020 vilket är i positiv riktning. Dock är det fortfarande i viss undekant.
Elevhälsan är en grundläggande skyddsfaktor för elevernas hälsa. Sverigedemokrater anser att det måste tilldelas mer medel till
elevhälsan för att den ska ges bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Sverigedemokraterna har i flera år krävt en satsning på elevhälsan så elevhälsan inte längre ska vara underfinansierad.

Rickard Åhman-Persson (SD)
_______________________

Oliver Limachi (SD)
___________________

Med instämmande av

Britt-Marie Nilsson (SD)

Åke Gusérus Bengtsson (SD)
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§

62

Gymnasiesärskoleorganisation för slutlig antagning 2021/22

GYVF-2021-101
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-09-02 om
gymnasiesärskoleorganisation 2021/22. Nämnden beslutade 2021-01-29 om kompletteringar
gällande gymnasiesärskoleprogrammet för estetiska verksamheter i
gymnasiesärskoleorganisation för 2021/22.
Då den preliminära antagningen inte förändrar gymnasiesärskoleorganisationen för
kommande läsår föreslås nämnden besluta om gymnasiesärskoleorganisation för slutlig
antagning 2021/22 i enlighet med nämndens beslut 2021-01-29.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasiesärskoleorganisation
för slutlig antagning 2021/22 i enlighet med tidigare beslut i nämnden 2021-01-29.
Beslutsunderlag





§7 Gymnasiesärskoleorganisation 2021_22(2286445) (0)_TMP
G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-29 Gymnasiesärskoleorganisation
2021_2022(2256216) (0)_TMP
§67 Gymnasiesärskoleorganisation för slutlig antagning 2021/22

Paragrafen är justerad
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§

63

Statsbidrag – skolmiljarden 2021 Fördelning av tillfälligt statligt
stöd, ”skolmiljarden”

GYVF-2021-329
Sammanfattning

Utbetalningen av engångsbeloppet 2021 ska baseras på elevantalen i april 2021 och
utbetalningen ska ske i samband med utbetalningen i maj.
Av gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens del av statsbidraget uppgår den fristående
verksamhetens del till 2 154 tkr och beloppet per elev i fristående verksamhet uppgår till 466
kr inklusive administrationspåslag och momskompensation 6 %.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning
mellan vuxenutbildningen och gymnasieverksamheten
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ett engångsbelopp med 466 kr per
elev i fristående verksamhet ska göras i samband med maj månads utbetalning av ersättningar
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Yrkanden
Anton Sauer (C) framför tilläggsyrkande om beslutssats; Att ge i uppdrag till förvaltningen att
ta fram en plan för hur tillfälliga statsbidrag ska användas för att på effektivast sätt stödja att
fler elever uppnår fullgoda gymnasiebetyg.
Juan Espitia (S) yrkar avslag på Anton Sauers tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom föreliggande förslag till beslut och
finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag. Därefter ställer ordförande
tilläggsförslaget mot avslag och finner att nämnden avslagit tilläggsförslaget.
Votering begärs.
Votering
Ordförande föreslår att den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja och den som vill bifalla
tilläggsförslaget röstar nej.
Fredrik Sjögren (L), Björn Johansson (S), Peter Johansson (S), Gaby Wallström (S),
Alexandra Thomasson (V) och Juan Espitia (S) röstar ja.
Anton Sauer (C), Mats Brogren (M), Katarina Johansson (M), Mats Mattsson (M), Rickard
Åhman Persson (SD) och Oliver Limachi (SD) röstar nej.
Mohamed Yassin (MP) är inte närvarande under voteringen.
Ordförande finner att med sex ja, sex nej och ordförandes utslagsröst har nämnden beslutat
att avslå tilläggsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensam muntlig reservation för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler muntlig reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-03-05 Statsbidrag - skolmiljarden 2021
§68 Statsbidrag – skolmiljarden 2021 Fördelning av tillfälligt statligt stöd,
”skolmiljarden”

Paragrafen är justerad
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§

64

Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen

GYVF-2021-642
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott. I remissen ombeds nämnden att ta ställning till den utredning av en mer
ändamålsenlig organisering för Malmö stads digitala infrastruktur, vilken genomförts av
stadskontoret.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att förslaget för en mer
ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen är
genomarbetat och genomförbart. En välfungerande digital infrastruktur är central för
samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom den föreslagna
bolagskonstruktionen och styrningen samt modellen i fyra lager (kallad lasagnemodellen) för
den digitala infrastrukturen som stadsnätsverksamheten föreslås hantera.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och skicka detta till stadskontoret.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse - Remiss organisering för den digitala infrastrukturen
Yttrande - organisering för den digitala infrastrukturen
§73 KS AU Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210215 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga KS beredning
Bilaga 1 Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Kom myndigheter och org
Bilaga 5 Utdrag fr intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
§69 Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen

Paragrafen är justerad
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§

65

Remiss av planen "Fri från våld - en gemensam angelägenhet"
en plan för alla typer av våld i nära relation

GYVF-2021-428
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har skickat förslaget till reviderad plan avseende alla
former av våld i nära relation ”Fri från våld – en gemensam angelägenhet” på remiss till
berörda nämnder, bolag, myndigheter och ideella organisationer.
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation antogs av kommunfullmäktige i februari
2016. Planen gäller för perioden 2016 – 2020. Arbetsmarknads- och socialnämnden har
kommunfullmäktiges uppdrag att samordna planen. Nämnden har beslutat att revidera
planen. Förslaget till ny plan ansluter till Nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor (skr. 2016/17:10). Den reviderade planen är en del av Malmös stads samlade
trygghetsarbete och har därför bytt namn till Fri från våld – en gemensam angelägenhet. Plan
för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck,
sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel 2021–2026.
Förvaltningen har tagit fram förslag till yttrande som svarar på de frågeställningar som
arbetsmarknads- och socialnämnden särskilt vill ha synpunkter på. Förvaltningen bedömer att
planen är väl genomarbetad och ett bra stöd för nämnden att utforma insatser för barn och
unga och för stadens gemensamma insatser för att förhindra och förebygga våld i nära
relation, hedersrelaterat våld, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och att skicka
detta till arbetsmarknads- och socialnämnden.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en rapport med kvalitativa och kvantitativa mål till de insatser man gör kopplade till
planen "Fri från våld". Rapporteringen sker inom ramen för löpande uppföljning och att
detta slutredovisas i årsanalysen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Yrkanden
Anton Sauer (C) framför tilläggsyrkande om beslutssats; Att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en rapport med kvalitativa och kvantitativa mål till de insatser man gör kopplade till
planen "Fri från våld".
Alexandra Thomasson (V), Mats Brogren (M), Gaby Wallström (S), Rickard Åhman Persson
(SD) respektive Fredrik Sjögren (L) ställer sig bakom Anton Sauers yrkande.
Beslutsgång
Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg föreslår att rapporteringen sker inom ramen för löpande
uppföljning och att detta slutredovisas i årsanalysen.
Nämnden enas om att besluta enligt Anton Sauers yrkande och Lars Rehnbergs förslag.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse - Remiss av planen Fri från våld-en gemensam angelägenhet
Förslag till yttrande till Fri från våld - en gemensam angelägenhet
Remissbrev plan "Fri från våld - en gemensam angelägenhet"
Remiss av planen "Fri från våld - en gemensam angelägenhet" en plan för alla typer
av våld i nära relation
Remissversion plan "Fri från våld - en gemensam angelägenhet"
§70 Remiss av planen "Fri från våld - en gemensam angelägenhet" en plan för alla
typer av våld i nära relation

Paragrafen är justerad
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§

66

Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för
fristående skolor

GYVF-2021-356
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot 9 ärenden från Skolinspektionen
rörande ansökningar från fristående skolor. Nämnden ges möjlighet att yttra sig över varje
enskild ansökan.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslagen till yttranden och
överlämnar dem till Skolinspektionen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att avstyrka
ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskolor
vid Sveriges Ridgymnasium Malmö, British International Schools of Sweden samt American
Schools of Sweden enligt tjänsteutlåtande i bilagorna A, B och C.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att bevilja
ansökan om godkännande som huvudman för Drottning Blankas gymnasieskola AB för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola. Ansökan avser en sammanslagning av två
befintliga skolenheter vid Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan i Malmö
kommun enligt tjänsteutlåtande i bilaga D.
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att tillstyrka
ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola
vid 4ans gymnasium samt att avstyrka ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Malmö enligt
tjänsteutlåtande i bilagorna E respektive F.
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att i första
hand se till lägeskommunens (Lunds) yttrande avseende ansökningar om godkännande som
huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Lund
samt vid Flyinge Hästsportgymnasium enligt tjänsteutlåtande i bilagorna G och H.
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att i första
hand se till lägeskommunens (Lunds) yttrande avseende ansökning om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Consensum Lund AB enligt
tjänsteutlåtande i bilaga I.
Yrkanden
Fredrik Sjögren (L) yrkar att beslutspunkt 4 ändras till: Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att tillstyrka ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 4ans
gymnasium samt att avstyrka ansökan om godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Malmö enligt tjänsteutlåtande
i bilagorna E respektive F.
Juan Espitia (S) tillstyrker Fredrik Sjögrens yrkande.
Anton Sauer (C) och Mats Brogren (M) ställer sig, för Centerpartiet och Moderaterna, bakom
Fredrik Sjögrens yrkande.
Alexandra Thomasson (V) yrkar avslag på Fredrik Sjögrens yrkande.
Beslutsgång
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Ordförande meddelar att då Skolinspektionen redan fattat beslut avseende ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Flyinge
AB utgår denna från nämndens ställningstagande. Denna ansökan finns under beslutspunkt
6 och med tjänsteutlåtande i bilaga J.
Ordförande ställer de båda förslagen, föreliggande förslag med Fredrik Sjögrens
ändringsyrkande mot föreliggande förslag, och finner att nämnden beslutat enligt
föreliggande förslag med Fredrik Sjögrens yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Alexandra Thomasson (V) anmäler reservation för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Skolinspektionen
Beslutsunderlag





















G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-04-30 Yttranden över ansökningar om godkännande
som huvudman för fristående skolor
Bilaga A Yttrande över Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från
Sveriges Ridgymnasium AB (003)
Bilaga B Yttrande gällande ansökan från British International Schools of Sweden
Bilaga C Yttrande över Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB (1)
Bilaga D Yttrande över Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från DBGY
Bilaga E Yttrande gällande ansökan från 4ans gymnasium om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola
Bilaga F Yttrande över ansökan om utökning av befintlig gymnasieskola från
Thorengruppen AB(2334365) (002)
Bilaga G Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällandeThorengruppen AB
Lund
Bilaga H Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Flyinge
AB
Bilaga I Yttrande över remiss Skolinspektionen gällande ansökan om utökning
Consensum Lund
Bilaga 1 Antagningsstatistik Malmö 2015
Bilaga 2 Antagningsstatistik Malmö 2016
Bilaga 3 Antagningsstatistik Malmö 2017
Bilaga 4 Antagningsstatistik Malmö 2018
Bilaga 5 Antagningsstatistik Malmö 2019
Bilaga 6 Antagningsstatistik Malmö 2020
Bilaga 7 Antagningsstatistik Samverkansområdet 2020
Bilaga 8 Antagningsstatistik preliminär antagning Malmö 2021
§71 Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående
skolor

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Reservation
Malmö 2021-04-30
Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-04-30
Ärende 10, Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor
GYVF-2021-356
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att under punkt 4 godkänna förvaltningens yttrande
om att tillstyrka att ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig
fristående gymnasieskola vid 4ans gymnasium.
Vänsterpartiet ser hellre att förvaltningen får tillräckliga resurser så att de plaster som saknas
inom gymnasieskolan kan skapas inom den kommunala verksamheten.
Malmö 20210509
Alexandra Thomasson (v)
Med instämmande av
Holger Cannerfors (v)

21

§

67

Remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet
med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

GYVF-2021-840
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program (U2021/01877).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till de framlagda förslagen och
nämndens synpunkter redovisas i sin helhet nedan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över
Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program (U2021/01877) och överlämnar
detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-30 Yttrande över remiss gällande promemorian
Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
Yttrande över remiss gällande promemorian Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
Remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar
på högskoleförberedande program
Promemoria - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande
program
Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
§72 Remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

Paragrafen är justerad
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§

68

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-03-18 2021-04-20

GYVF-2021-1104
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 anställningsavtal 2021-03-18 - 2021-04-20
Redovisning av delegationsbeslut 2021-03-18 - 2021-04-20
G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-04-30 Redovisning av delegerade beslut under
perioden 2021-03-18 - 2021-04-20

Paragrafen är justerad
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§

69

Anmälningar för kännedom

Anmälningar

 GYVF-2020-3870-8.3
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-03-31
§ 100 Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
(med reservation (M) + (C) och muntlig reservation (SD))
 GYVF-2020-3870-8.1
Riktlinjer för IT och digitalisering
 GYVF-2020-1852-7.2
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-03-31
§ 107 Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att
undervisas i Svenska som andraspråk
 GYVF-2020-1852-7.1
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2021-02-09 Motion
av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i Svenska
som andraspråk
 GYVF-2021-138-4 Rapport om kränkande behandling av elev under perioden 202103-18 - 2021-04-20
 GYVF-2021-1046-1 Skrivelse angående dansinriktning på Malmö latinskola
 GYVF-2021-1046-2 Skrivelse angående dansinriktning på Malmö latinskola
 GYVF-2021-1046-6.3
Svar till skrivelse dansutbildning Malmö Latinskola
 GYVF-2021-1046-7 Återkoppling från lärare på svar från förvaltningen gällande
dansinriktning på Malmö latinskola
 GYVF-2021-1046-4.1
Skrivelse till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden gällande dansinriktningen på Malmö latinskola
 GYVF-2021-1046-5 Skrivelse från danslärare gällande dansinriktningen på Malmö
latinskola
 GYVF-2020-2417-15
Möte Yrkesutbildningar inom gymnasieskolan i
Malmö - minnesanteckningar
 GYVF-2021-1245-1 Presentation GVN 20210430 KAA UngMalmö
 GYVF-2021-1245-2 Presentation preliminär antagningsstatistik 210415
 GYVF-2021-1044-1 Förvaltningsrådsprotokoll 210423
Paragrafen är justerad

