1

Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-22 kl. 14:30-16:00

Plats

Stadshuset, möllevången 4

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Lilian Gerleman (M) ersätter Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anette Ellis (S)
Mohamed Yassin (MP)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (nämndsekreterare)
Ida Thell (utredningssekreterare)
Katarina Falk (tf. ekonomichef)
Elin Ewers (utredningssekreterare)
Lotta Ostréus (controller)
Lisbeth Torkildsen Gyllander (avdelningschef)
Hanna Boulter (HR-chef)

Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2020-01-23

Protokollet omfattar

§4

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Olsson
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia
Justerande

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

Lilian Gerleman

…………………………………

2

§

4

Nämndsbudget 2020

GYVF-2019-4339
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.
I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar arbeta utifrån
kommunfullmäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och ekonomi
utifrån Malmö stads budget 2020, nämndens reglemente samt de nationella styrdokumenten.
Föredragning i ärendet av tf. ekonomichef Katarina Falk, controller Lotta Ostréus och
utredningssekreterare Elin Ewers.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om följande justeringar i
nämndsbudget 2020:
Planeringskommentaren om inköp av engångsartiklar av plast på s. 13 ändras till: "Den
ökande globala plastanvändningen riskerar att förhindra möjligheten att nå målen i
Parisavtalet. Produktionen och förbränningen av plast genererar utsläpp av miljoner ton
växthusgaser. Förutom att ha direkt påverkan på klimatet så ökar mängden plast i naturen,
där den bryts ner till mindre partiklar, så kallade mikroplaster. Mikroplaster i natur och hav
riskerar att så småningom konsumeras av djur och människor. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska minska användningen av plastartiklar och med start 2020 ger
nämnden förvaltningen i uppdrag att införa köpstopp för ersättningsbara engångsartiklar i
plast. Vissa engångsartiklar i plast kan nämndens verksamheter inte göra sig av med på en
gång. Till dess att det finns likvärdiga produkter eller produkter som fyller samma funktion så
undantas sådana produkter från en utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller
brytas."
Följande skrivning på s. 17: ”Nämnden ska vidare undersöka möjligheten att i större
utsträckning sysselsätta Malmöbor som finns i daglig verksamhet i nämndens verksamheter”
ersätts med följande skrivning: ”Med medel från kommunstyrelsen och inom ramen för
jobbpakten, utökas under mandatperioden rekrytering i Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen av Malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet.”
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Sjögren (L) yrkar, med instämmande av socialdemokraterna, att
planeringskommentaren om inköp av engångsartiklar av plast på s.13 ändras till: "Den
ökande globala plastanvändningen riskerar att förhindra möjligheten att nå målen i
Parisavtalet. Produktionen och förbränningen av plast genererar utsläpp av miljoner ton
växthusgaser. Förutom att ha direkt påverkan på klimatet så ökar mängden plast i naturen,
där den bryts ner till mindre partiklar, så kallade mikroplaster. Mikroplaster i natur och hav
riskerar att så småningom konsumeras av djur och människor. Gymnasie- och
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vuxenutbildningsnämnden ska minska användningen av plastartiklar och med start 2020 ger
nämnden förvaltningen i uppdrag att införa köpstopp för ersättningsbara engångsartiklar i
plast. Vissa engångsartiklar i plast kan nämndens verksamheter inte göra sig av med på en
gång. Till dess att det finns likvärdiga produkter eller produkter som fyller samma funktion så
undantas sådana produkter från en utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller
brytas."
Fredrik Sjögren (L), yrkar med instämmande av socialdemokraterna, att följande skrivning på
s. 17: ”Nämnden ska vidare undersöka möjligheten att i större utsträckning sysselsätta
Malmöbor som finns i daglig verksamhet i nämndens verksamheter” ersätts med följande
skrivning: ”Med medel från kommunstyrelsen och inom ramen för jobbpakten, utökas under
mandatperioden rekrytering i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen av Malmöbor
med funktionsvariation i daglig verksamhet.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer Sjögrens (L) yrkanden under proposition och finner att arbetsutskottet
bifaller yrkandena.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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