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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-26 kl. 09:00-12:30

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Neziya Rahman (S)
Harris Abdullah Cheema (S)
Gabriela Herendic (M)
Carl Hammarström (M)
Linda Obiedzinski (M)
Staffan Appelros (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (Nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (Enhetschef för nämnd- och ärendeberedning)
Ann-Sofie Nordh (Avdelningschef)
Niklas Anderberg (Utbildningschef Gy)
Johnny Funch (SACO)
Adriana Bassini Stål (Kommunal)

Utses att justera

Gunn Hanéll

Justeringen

2018-10-31

Protokollet omfattar

§125

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Olsson
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia
Justerande

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

Gunn Hanéll

…………………………………
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Yttrande över remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - En
andra och en annan chans - ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)

GYVF-2018-3717
Sammanfattning

Malmö kommun har av Utbildningsdepartementet utsetts till remissinstans gällande
Komvuxutredningens slutbetänkande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden
(SOU 2018:71). Stadskontoret har begärt yttrande från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Betänkandet omfattar förslag och bedömningar gällande mål för komvux, urvalsregler,
betygsskala för grundläggande komvux och särvux samt sfi, högskoleförberedande examen
från komvux, betygsrätt och entreprenad, särskild utbildning för vuxna,
kompetensutveckling, samverkan kring regionalt yrkesvux samt riksrekryterande
yrkesutbildningar inom komvux och särvux.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser i huvudsak positivt på utredningens förslag
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås därmed ställa sig bakom huvuddelen
av de i betänkandet framlagda förslagen.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
och översänder detsamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt yttrande

Rickard Åhman Persson (SD) och Patrik Reslow (-) anmäler gemensamt särskilt yttrande, se
bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-10-26 Remiss av slutbetänkandet En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
Yttrande GVN 2018-10-26 Remiss av slutbetänkandet En andra och en annan
chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
SOU 2018:71 En andra och en annan chans - ett komvux i tiden
Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett komvux
i tiden (SOU 2018:71)

3



Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans –
ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
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Särskilt Yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-26
Ärende: GYVF-2018-3717

Yttrande över remiss angående remiss från
Utbildningsdepartementet – En andra och en annan chans – ett
Komvux i tiden (SOU 2018:71)
Sverigedemokraterna menar att en uppföljning av alla utbildningar och kurser som genomförs med
skattemedel måste kunna följas upp kontinuerligt. Komvux måste bli en naturlig del av
utbildningssystemet som tillsammans med näringsliv och offentlig sektor kan genomföra eller köpa in
utbildningar som samhället och medborgarna behöver för sin utveckling. Det får inte bli ett kortsiktigt
utbildningssystem som inriktas på nytillkomnas behov av adekvat utbildning för att kunna anställas.

Det är viktigt att såväl teoretiska som praktiska linjer kan erbjudas för att underlätta genomförandet av
lärlingsutbildningar och kortare yrkesutbildningar på gymnasienivå som inte är högskolemeriterande,
där man senare i livet kan välja en komvuxutbildning för att uppnå högskolebehörighet.

____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Britt-Marie Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Staffan Appelros

____________________________
Patrick Reslow

