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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-01-28 kl. 09:00-12:00

Plats

Digitalt via Teams

Ordförande

Juan-Tadeo Espitia (S)

Ledamöter

Fredrik Christian Sjögren (L), Vice ordförande
Anton Sauer (C), Andre vice ordförande
Jolanta Payne (S)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Ersättare

Björn Johansson (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Drita Kolgjini (S)
Narcis Spahovic (L)
Anna Ljunggren (MP)
Holger Cannerfors (V)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz, förvaltningsdirektör
Johanna Olsson, sekreterare
Ghazal Delafrouz, sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till johanna.olsson8@malmo.se
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1.

Upprop och val av justerare

2.

Fastställande av dagordningen

3.

Information

- Verksamhetsrapportering från gymnasieutbildningschef Niklas Anderberg och
vuxenutbildningschef Jonas Svensson
- Information Covid-19, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz
Information om fattade delegationsbeslut
- Övrig information, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz

4.

Information om Muvah-rapporten

Information om Muvah-rapporten, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz
5.

Granskning av intern kontroll

GYVF-2021-3476
Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med intern
kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har en tillräcklig
styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll. Rapportens sammanvägda
bedömning är att nämnden inte har en helt tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med
intern kontroll.
Revisorskollegiet har ålagt nämnden att inkomma med ett yttrande som ger svar på vilka
åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten. I yttrandet ska även de
internkontrollgranskningar som visat på avvikelser kommenteras.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag
till yttrande och översända yttrandet till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag




Förslag till yttrande till Revisorskollegiet - granskning av intern kontroll
G-Tjänsteskrivelse GVN 2022-01-28 Granskning av intern kontroll
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6.

Bilaga till missiv - Granskning av intern kontroll
Rapport - Intern kontroll - Fördjupad granskning
Följebrev om granskning av intern kontroll
Missiv - Granskning av intern kontroll
Digitaliseringsplan 2022-2025

GYVF-2021-2480
Sammanfattning

Digitaliseringsplan 2022–2025 är en del av nämndens övergripande arbete med att alla elever
når målen med sin utbildning och uppnår självförsörjning. Syftet med digitaliseringsplanen är
att skapa en likvärdighet i arbetet med att använda digitaliseringens möjligheter för att öka
elevernas måluppfyllelse. Elever och medarbetare behöver ha tillgång till moderna och
kvalitativa digitala resurser, verktyg och system vilka stödjer och engagerar eleverna i lärandet
och medarbetarna i deras arbete. Arbetet med att utveckla verksamheterna utifrån
digitaliseringens möjligheter fordrar tekniska stödstrukturer. Digitaliseringsplanen utgör
således ett centralt dokument i budgetarbetet och vid resurstillsättning. Digitaliseringsplanen
ger förvaltningen stöd i att möta fullmäktiges mål, om hög tillgänglighet, professionellt
bemötande, rätt kompetens och möjligheten att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar digitaliseringsplan 2022-2025.
Beslutsunderlag



7.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-01-28 digitaliseringsplan 2022-2025
Förslag digitaliseringsplan 2022-2025
Ansökan från Industriellt UtvecklingsCentrum i Syd AB om medel till
Arbetsmarknadskunskap

GYVF-2021-1925
Sammanfattning

Industriellt UtvecklingsCentrum i Syd AB har till kommunstyrelsen inkommit med en
ansökan om 900 000 kronor till Arbetsmarknadskunskap under 2021-2022. Stadskontoret har
förordat, med skäl som anges i ärendet, att ansökan ska översändas till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt grundskolenämnden för ställningstagande och beslut om
eventuell finansiering.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anser att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska avslå ansökan med hänvisning till att nämnden saknar
finansiering av bidrag till externa verksamhetsutövare.
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Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår ansökan med hänvisning till att nämnden
saknar finansiering av bidrag till externa verksamhetsutövare.
Beslutsunderlag









8.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2022-01-28 Ansökan från industriellt UtvecklingsCentrum
i Syd AB om medel till Arbetsmarknadskunskap
Förslag till yttrande gällande ansökan från industriellt UtvecklingsCentrum i Syd AB
om medel till Arbetsmarknadskunskap
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2021-06-16 Ansökan från Industriellt
UtvecklingsCentrum i Syd AB om medel till Arbetsmarknadskunskap
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-28 § 423 Ansökan från
Industriellt UtvecklingsCentrum i Syd AB om medel till Arbetsmarknadskunskap
Detaljer avseende partnerskap i Arbetsmarknadskunskap för Malmö Stad(2438488)
Rapport-Malmö stad 20-21
Ansökan om bidrag för sysselsättnings -och näringslivsfrämjande åtgärder(2438489)
Arbetsmarknadskunskap Skåne(2438487)
Remiss av förslag till reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare

GYVF-2021-3004
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har getts möjlighet att yttra sig över
stadskontorets remiss av förslag till reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare. Remissen föreslår åtgärder för att bättre
kunna prioritera bland de ansökningar som inkommer till kommunstyrelsen, och tydliggöra
kommunstyrelsens roll som bidragsgivande nämnd - både i relation till ansökande
organisationer och till övriga nämnder. Revideringen syftar till att öka kvalitet, likvärdighet
och organisatorisk samordning mellan förvaltningarna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till remissens förslag
då nämnden ser att förslagen kan leda till en ökad kvalitet, likvärdighet och organisatorisk
samordning mellan förvaltningarna. GVN anser därtill att en kommungemensam central
ansökningsväg bör inrättas och att det bör åläggas beredningsgruppen att förankra
fördelningen av ärenden med berörda nämnder för att säkerställa att handläggningen av
ansökningar hänskjuts rätt nämnd.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
avseende reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa
verksamhetsutövare och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag








9.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2022-01-28 Remiss av förslag till reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Förslag till yttrande över remiss av förslag till reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2021-10-13 Reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Remiss av förslag till reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till
externa verksamhetsutövare
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-25 § 599 Reviderade
principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Förslag till reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa
verksamhetsutövare
Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket

GYVF-2020-4770
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska inkomma med ett uppföljande yttrande till
revisorskollegiet avseende granskningen av statsbidrag från Migrationsverket som på uppdrag
av stadsrevisionen utfördes av KPMG under 2020. Nämnden gör bedömningen att
möjligheten att få ersättning för extraordinära kostnader är små och/eller obefintliga, då det
inte föreligger några kriterier för vad dessa avser utöver den ersättningen nämnden redan
ansöker om.
Avseende rutiner för återsökning av läsårsersättning från fristående skolor så är den ändrad
från och med 2021 så att dessa ingår. Nämnden har kompletterat sina rutiner för hantering av
statsbidrag från Migrationsverket.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar detsamma till revisionen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse GVN 2022-01-28 uppföljande yttrande avseende granskning av
statsbidrag från Migrationsverket
Förslag till uppföljande yttrande avseende granskning av statsbidrag från
Migrationsverket
Bilaga för yttrande Statsbidrag från Migrationsverket GVN
§49 Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Yttrande avseende granskning av statsbidrag från Migrationsverket
§45 Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Yttrande avseende granskning av statsbidrag från Migrationsverket
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10.

Bilaga om yttrande till revisionskollegiet gällande granskning av statsbidrag från
Migrationsverket
Följebrev till remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Rapport Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket
Remiss om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Val av ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott 2019-2022

GYVF-2021-1705
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2021-09-03 § 97 att utse Narcis
Spahovic (L) som ledamot i nämndens arbetsutskott då Kommunfullmäktige utsett Narcis till
vice ordförande och ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Fredrik
Sjögren (L).
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-21 att till vice ordförande och ledamot i gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för perioden från och med den 1 januari 2022 till och med
den 31 december 2022 på nytt utse Fredrik Sjögren (L). Nämnden har att utse ny ledamot i
arbetsutskottet för tiden fram till 31 december 2022. Liberalerna har nominerat Fredrik
Sjögren (L) till ny ledamot i arbetsutskottet.
Beslutsunderlag





11.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2022-01-28 Val av ny ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Protokollsutdrag KF 2021-12-21 § 353 valförslag och avsägelser
§97 Val av ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
2019-2022
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-12-09 - 202201-18

GYVF-2022-156
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De
beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats
med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag
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12.

G-Tjänsteskrivelse GVN 2022-01-28 Redovisning av delegerade beslut 2021-12-09
- 2022-01-28
Redovisning av anställningsavtal för perioden 2021-12-09 - 2022-01-18
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-12-09 - 2022-01-18
Anmälningar för kännedom

Anmälningar















Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-12-21 § 353 Valförslag och
avsägelser
GYVF-2021-3814-1 Ordförandebeslut 2021-12-22 om delegering av beslut i en viss
grupp av ärenden enligt förordningen om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Underrättelse om att Stadsbyggnadsnämnden har godkänt planprogram för
Amiralsgatan och station Persborg (Pp 6051)
GYVF-2021-2101-7.3
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-12-21
§ 333 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2022-2031 (med muntlig reservation (V)
och (MP) och särskilt yttrande (M+C))
GYVF-2021-2101-7.1
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2022-2031
GYVF-2018-2766-8.2
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-12-21
§ 344 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism (med
Muntlig reservation (M), (SD) och (C))
GYVF-2018-2766-8.1
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2021-10-25 Motion
av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
GYVF-2022-49-1 Delegationsbeslut om fjärrundervisning för samtliga elever i
klass EE20b på Universitetsholmens gymnasium 2022-01-10 - 2022-01-13 på grund
av personalbrist till följd av det virus som orsakar covid-19
GYVF-2022-49-2 Delegationsbeslut om fjärrundervisning för samtliga elever i
klass VO21a på Universitetsholmens gymnasium 2022-01-10 - 2022-01-13 på grund
av personalbrist till följd av det virus som orsakar covid-19
GYVF-2022-92-1 Delegationsbeslut om fjärrundervisning för elever i klasserna 1
A/B och 1 C/D på Valdemarsro gymnasium 2022-01-12 - 2022-01-17 på grund av
personalbrist till följd av det virus som orsakar covid-19
GYVF-2022-49-3 Delegationsbeslut om fjärrundervisning för elever i klass EE21c
på Universitetsholmens gymnasium 2022-01-12 - 2022-01-14 på grund av
personalbrist till följd av det virus som orsakar covid-19
GYVF-2022-137-2 Delegationsbeslut om fjärrundervisning för samtliga elever i
klass EK20B på Malmö Borgarskola 2022-01-17 - 2022-01-24 på grund av
smittspridning på skolan
GYVF-2022-137-1 Delegationsbeslut om fjärrundervisning för samtliga elever i
klass SA21A på Malmö Borgarskola 2022-01-14 - 2022-01-24 på grund av
smittspridning på skolan

