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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-02-23 kl. 09:00-11:50

Plats

August Palms plats 1, sessionssalen

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Gunn Hanell (M) (Andre vice ordförande)
Christian Kutzner (S)
Sasha Steneram (M)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Rickard Åhman Persson (SD)
Paul Andersson (S) ersätter Ann-Sofie Garsén (S)
Izabela Striner (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Alex Djordjevic (S) ersätter Björn Johansson (S)
Karolin Johansson (MP) ersätter Bassem Nasr (MP) (Vice ordförande)
Alexandra Thomasson (V) ersätter John Ola Nilsson (V)
Gabriela Herendic (M) ersätter Patrick Reslow (-)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Ola Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Carl Hammarström (M)
Staffan Appelros (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör)
Nina Dakwar (Nämndsekreterare)
Ann Andersson (Avdelningschef)
Ann-Sofie Nordh (Avdelningschef)
Pia Oredsson Birgersson (Informationschef)
Jens Jording (Områdeschef)
Edward Jensinger (Områdeschef)
Marianne Malm (HR-chef)
Eva Walman (HR-konsult)
Gazmend Isufi (Kommunal)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)

Utses att justera

Gunn Hanéll

Justeringen

2018-03-01

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare

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

Nina Dakwar
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia
Justerande
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Gunn Hanéll

…………………………………
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Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering

GYVF-2018-615
Sammanfattning

Som ett steg för en ekologiskt hållbar stad fick kommunstyrelsen och berörda nämnder i
samband med budget 2017 ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en policy för
marksanering. Då området bedömts bredare än just sanering har benämningen på policyn
ändrats till ”hantering av förorenade områden”.
En arbetsgrupp med deltagare från sju förvaltningar har tagit fram förslaget, vilket resulterat i
de tre framtagna dokumenten. Uppdraget innefattade en nulägesbeskrivning över hur
processen ser ut när det gäller att identifiera markföroreningar, en policy och riktlinjer för
hantering av förorenade områden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt till en kommungemensam policy för
hantering av förorenade områden och tillhörande riktlinjer. Dessa dokument kan bidra till att
skapa tydlighet i ansvarsfrågan, därutöver kan dokumenten bidra att skapa och säkerställa en
skolmiljö fri från föroreningar.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden, reservationer

Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande. Se bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Policy för hantering av förorenade områden i Malmö stad
Riktlinjer för hantering av förorenade områden i Malmö stad
Nulägesbeskrivning - Hantering av förorenade områden i Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-02-23 Uppdrag budget 2017 - Policy för
marksanering
Förslag till yttrande GVN 2018-02-23 Uppdrag budget 2017 - Policy för
marksanering
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-02-23
Ärende: GYVF-2018-615

Uppdrag budget 2017 – Policy för marksanering
Förvaltningens yttrande visar på LIMAs och tekniska nämndens oförmåga att förstå
allvaret i sina arbetsuppgifter.
Vi har haft det tveksamma nöjet att konstatera att problemen vid anläggningen avsedd för byggymnasium vid norra Sorgenfri skapade flera års extra arbete för förvaltningen samtidigt som behovet av ersättningslokaler tog stora resurser i anspråk.
Malmö står inför flera stora skolinvesteringar eller förhyrningar och det är därför viktigt att vi ser över rutinerna för lokalanskaffningar.

___________________________
Rickard Åhman Persson (SD)
___________________________
Staffan Appelros (SD)

____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

