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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-21 kl. 09:00-12:00

Plats

Stadshuset, sessionssalen

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anette Ellis (S)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Holger Cannerfors (V) ersätter Alexandra Thomasson (V)
Bengt Svensson (C) ersätter Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Linus Nilsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Johansson (S)
Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Katarina Johansson (M)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Victor Nordin (verksamhetscontroller)
Niklas Anderberg (gymnasieutbildningschef)
Emma Sandberg (ekonomichef)
Hanna Boulter (HR-chef)
Agneta Fredin (enhetschef centrala elevhälsan )
Elin Ewers (utredningssekreterare)
Ida Thell (utredningssekreterare)
Anna Mellgren (utredningssekreterare)
Jonas Nygren (utredningssekreterare)
Eva Walman (HR-konsult)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Pär Trulsson (kommunikatör)
Emilia Gunillasdotter (utvecklingssamordnare)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (avdelningschef)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
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Victor Nordin
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Juan-Tadeo Espitia
Justerande
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Lilian Gerleman

…………………………………

2

Monica Tindberg (Lärarnas riksförbund)
Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2020-02-26

Protokollet omfattar

§17

3

§

17

Återrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges budget
2019: stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sexoch samlevnadsundervisningen

GYVF-2019-4712
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att
stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
Centrala elevhälsan har ansvarat för den del i uppdraget som handlar om att stärka elevhälsan.
Pedagogisk inspiration (PI), som är skolförvaltningarnas gemensamma utvecklingsenhet, har
ansvarat för den del i uppdraget som handlar om att höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen i gymnasiet och gymnasiesärskolan. I ärendet ingår även en
beskrivning av arbetet med att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen inom
vuxenutbildningen.
Muntlig föredragning i ärendet av Agneta Fredin, enhetschef centrala elevhälsan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget
2019 om att stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna inkommer med särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 Återrapportering av uppdrag i budget 2019:
Stärka arbetet med elevhälsa
GVN AU 2020-02-13 §15 Återrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges
budget 2019: stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och
samlevnadsundervisningen
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-21 Dagordningens p 6
Ärende: Återrapportering av uppdrag att öka resurserna för att stärka elevhälsan.
Förvaltningen har upprättat en plan avseende erforderliga insatser för att stärka elevhälsan,och därvid
beaktat de särskilda svårigheter som bland annat, genom den rådande hederskulturen i vissa
invandrargrupper, försvårar och till och med omöjliggör för kvinnor att etablera sig i det svenska
utbildningssystemet och därmed i arbetslivet.
Vidare har man kunnat konstatera brister i sex och samlevnads undervisningen som nu med hjälp av
den pedagogiska expertisen inom Pedagogisk Inspiration kommer att utvecklas till fulländning, såväl
inom gymnasieutbildningen som inom vuxenutbildningen.
Volymerna för den utvecklade elevhälsan omfattar i egna gymnasier 6.800 elever, tilläggas elever från
Malmö som läser på annan ort ca 650 st samt ca 4.500 elever i fristående gymnasier.
Gymnasiesärskolan uppgår till ca 200 elever.
Utöver detta bedrives löpande i Malmö
SFI, Svenska för invandrare för ca 3000 elever kommunalt och 1600 elever i fristående skolor och i
folkhögskolor
Vidare Kommunal vuxenutbildning för ca 3000 elever i egen regi och ca 700 i fristående skolor.
Sverigedemokraterna menar att elevantalen nu är så höga att ytterligare resurser i form av utökade
antal av läkare-kurators- och skolsköterske- tjänster omgående måste övervägas.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

__________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

___________________________
Åke Guserus Bengtsson
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