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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

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)
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Anna Ljunggren (MP)
Holger Cannerfors (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Nils Peter Christian Asker (M)
Britt-Marie Nilsson (SD)
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)
Katarina Falk (Strateg)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Pär Trulsson (Redaktör)
Rita Winberg (Gymnasiestrateg)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

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

Anton Sauer (C)
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Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar

§49
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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)
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