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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-22 kl. 09:00-15:45

Plats

Malmö Live, lokal High Live 3+4

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)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S) ersätter Anette Ellis (S)
Katarina Johansson (M) ersätter Vakans M (M)
Lucas Löwenäng (M) ersätter Vakans M (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Agneta Fredin (Enhetschef)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Hanna Boulter (HR chef)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§126
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§

126

Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för
välfärdsverksamheten

GYVF-2020-1494
Sammanfattning

I motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Andersson (V) att lokalförsörjningsplanen
ska innehålla en princip att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten
och att eventuella undantag tydligt ska motiveras i planen. Kommunstyrelsen har skickat
motionen på remiss till alla nämnder.
Gymnasie- och utbildningsnämnden budgeterade 2020 en yta på drygt 175 000 m² till en
kostnad på cirka 197 Mkr. Den största enskilda hyresvärden med cirka 70% av de förhyrda
ytorna är Malmö stad. Lokalbeståndet består av olika typer av lokaler anpassade för
yrkesförberedande och studieförberedande program och utbildningar inom gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Nämndens lokaler är anpassade för verksamheten
med lokalanpassningar vilket är det som är kostnadsdrivande på hyresnivån.
Det är nämndens uppfattning att en blandning av externa och interna hyresvärdar är av vikt
för att uppehålla en flexibel organisation och att det bör vara upp till varje nämnd att avgöra
detta utifrån verksamhetens behov.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet och skickar detta till
kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yrkanden
Alexandra Thomasson (V) yrkar bifall till motionen.
Juan Espitia (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Juan Espitias yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen och finner att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Alexandra Thomasson (V) anmäler reservation för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse motion lokalägande
Yttrande motion lokalägande
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
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§121 Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
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Vänsterpartiet

Reservation
Malmö 2020-10-26

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-23
Ärende nr: 11 ”Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten.”
Vi reserverar oss mot beslutet om att anta ett remissvar där nämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Jag ställer mig bakom motionären och jag tycker förutom de argument som
motionären lyfter fram, att det är konstigt att avslå motionen då verksamhetens
fastigheter i huvudsak ägs av Malmö stad idag (det vill säga 70%), vilket också
är motionens ambition. Jag förstår att det behövs en viss flexibilitet men det ska
mycket till för att den verksamhet som bedrivs idag skulle ändras så radikalt från
hur det är nu med en stor andel utbildningar som inte behöver specialsalar. Att i
huvudsak äga de lokaler som vår nämnds verksamhet behöver skulle inte behöva
rucka på denna flexibilitet.
Alexandra Thomasson (v)

