1

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

§132
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Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet En mer
likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU:2020:28)

GYVF-2020-2840
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat utredningen på remiss till grundskolenämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden med svar senast den 2 oktober. Förvaltningen har fått
förlängd svarstid till 22 oktober mot att ett preliminärt yttrande inkommer senast den 30
september.
På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott den 16 september presenterades
inkomna synpunkter från de diskussioner förvaltningen genomfört, detta utgjorde underlag
för det preliminära yttrandet till stadskontoret.
I förslag till yttrande redovisas gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens synpunkter
gällande de tre områden i betänkandet som påverkar nämndens verksamhet; regional
antagningsorganisation, införande av sektorsbidrag samt förslagens inverkan gällande ökad
gymnasiebehörighet.
För övriga förslag hänvisar nämnden till grundskolenämndens yttrande.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att skicka förvaltningens förslag
till yttrande till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förklara beslutet för omedelbart
justerat.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna.
Fredrik Sjögren (L) anmäler särskilt yttrande för Liberalerna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SOU 2020:28 En mer likvärdig skola
Förslag till yttrande GVNAU SOU 2020:28
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU:28)
Betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU:28)
§127 Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
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Särskilt yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-10-22
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 17- Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet En mer likvärdig skola – minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU:28) STK-2020-1023)

Centerpartiet och Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig kritiska
till flera av slutsatserna i Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola- Minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”
De två delar som främst påverkar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är:
1) Regional etablering av skolverket för hantering av ett nationellt skolvalssystem för
placering och mottagande vid samtliga kommunala och fristående skolor. Utredningen menar
även att där finns stora fördelar om skolverket regionalt också hanterar antagning till
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Kommentar Centerpartiet och Moderaterna:
Centerpartiet och Moderaterna anser att rådande system för antagning till gymnasieskola och
gymnasiesärskola fungerar på ett tillfredställande sätt och anser således att förslaget bör
avstyrkas. Förslaget är en högst politiserad produkt som innehåller strategier för att underlätta
en förändring mot ett statligt huvudmannaskap bland annat vill man samordna all antagning
genom regionala antagningsorganisationer som hanteras av skolverket. Problematiken i detta
är att det kräver en så pass stor kunskapsinhämtning av skolverket kring enskilda kommuners
förutsättningar och behov samt ett nära samarbete med kommunerna. Detta är något som
redan sker naturligt i de samverkansarbete kommunerna själva bedriver.

2) Utredningen föreslår att man slår samman flera av de riktade statsbidragen till ett
sektorsbidrag och tillför ytterligare resurser. Utredningen föreslår att frågan om ett större
statligt sektorsbidrag utreds vidare och man menar att detta också bör omfatta finansieringen
av gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Kommentar Centerpartiet och Moderaterna:
Utredningen föreslår att hemkommunen vid beräkningen av det grundbelopp som lämnas i
bidrag till en enskild huvudman för varje elev i ska göra ett avdrag för de merkostnader som
hemkommunen bl.a. har till följd av sitt ansvar att ha beredskap att ta emot nya elever. Kort
sammanfattat föreslår utredningen en sänkning av skolpengen till fristående huvudmän med
8–10%. Vår uppfattning är att ett sådan sänkning enbart kommer slå undan benen på Malmös
friskolor eftersom dessa redan i dagsläget har så pass knappa resurser att de på marginalen
klarar av att hålla huvudet ovanför vattenytan. Vi kan inte tolka utredningen på ett annat sätt
än att syftet är att försämra möjligheten för fristående huvudmän att kunna verka i Sverige.
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Centerpartiet och Moderaterna ställer sig dock positiva till att flertalet statsbidrag slås
samman till ett gemensamt sektorsbidrag. Vi ser det som fördelaktigt eftersom större
möjligheter för att kunna rikta rätt resurser inom den kommunala skolverksamheten. Dock ser
vi att där behövs ytterligare utredningar rörande vad sektorsbidraget ska omfatta.
Anton Sauer

Mats Matsson

Lucas Löwenäng

Katarina Johansson

Med instämmande av:

Bengt Svensson

ChristianAsker
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Särskilt yttrande

Malmö Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
2020-10-22
Ärende: Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet En mer likvärdig
skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU
2020:28)
Kommunstyrelsen har gett Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillfälle att yttra sig om en
remiss från Utbildningsdepartementet, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och
förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Liberalerna ställer sig överlag positiva till
utredningen och ställer sig även bakom delar av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens
yttrande, men vill lyfta fram ett par aspekter som särskilt behöver tas i beaktande.
•

Utredningen föreslår att Skolverket etableras regionalt för hantering av ett nationellt
skolvalssystem för placering respektive mottagande vid samtliga kommunala och
fristående skolor. Utredningen ser stora fördelar om Skolverket regionalt också hanterar
antagning till gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Liberalerna är positiva till ökad statlig styrning av skolan och har under lång tid verkat
för detta. Därför ser vi också positivt på en regional etablering av Skolverket. Idag finns
en välfungerande gemensam antagningsorganisation för Skåne-Blekinge där även
friskolor ingår, men för att säkra likvärdighet över hela landet är det rimligt att
Skolverket handhar denna uppgift, i tät samverkan med berörda kommuner. Denna
antagningsorganisation bör även omfatta språkintroduktion, individuellt alternativ och
yrkesintroduktion.

•

Förändrad beräkning av grundbeloppet.
Liberalerna vill understryka att det avdrag som hemkommunen kan göra i bidraget till
enskild huvudman måste baseras på självkostnadsprincipen, det vill säga faktiska
kostnader för att exempelvis upprätthålla nödvändig administration. En hög avgift
riskerar även särskilt att slå ut mindre aktörer och därmed minska mångfalden och
elevernas valmöjligheter.

•

Konsekvensanalys av åtgärder för förbättrad gymnasiebehörighet.
Liberalerna vill betona vikten av att närhetsprincipen ska vara det överordnade kriteriet
vid det fria skolvalet. Kvotering så som det föreslås i utredningen ska endast vara möjlig
att tillämpa i de fall det finns ett överskott av platser och efter att barn i närområdet har
placerats.

Malmö 2020-10-22
Fredrik Sjögren (L)
Vice ordförande
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Med instämmande av:
Narcis Spahovic (L)
Ersättare
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-22 nr 17
Ärende: SOU-28
Remiss från utbildningsdepartementet .En mer likvärdig skola
Nedan följer våra synpunkter på “SOU 2020:28” i punktform:


Endast 3 av 4 flickor fullföljer gymnasieskolans yrkesprogram med yrkesexamen. Att så få
flickor fullföljer gymnasieskolans yrkesprogram med yrkesexamen är dåligt och kostar både
samhället samt enskilda.



Enbart 40% av lärarna inom gymnasiesärskolan har en specialpedagogisk examen. Andelen
lärare med specialpedagogisk examen inom gymnasiesärskolan har i princip inte förändrats
under de senaste åren. Att detta området bortprioriteras år efter år är dåligt för eleverna inom
gymnasiesärskolan som dessutom redan är i behov av stor hjälp.



Bara 19% av eleverna på introduktionsprogrammet har under året blivit behöriga till ett
nationellt program. Vi har tidigare påpekat problematiken kring denna resurskrävande
verksamhet som har till uppgift att bland annat ta vid där grundskolan inte lyckats med att
utexaminera gymnasiebehöriga elever.



Arbetet med antagning föreslås överföras till ett regionalt skolverk, kan vara en lyckträff i
Skåne gentemot dansk arbetsmarknad och vidareutbildning



Vi ser med stort allvar på avbrott från utbildning inom gymnasieskolan och kommer därför att
återkomma med en motion som ska syfta till att minska avhoppen inom gymnasieskolan
Staten skall vara huvudman för all utbildning-även komvux och SFI.



Högre bidrag till dåliga skolor är bortkastade pengar

________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

________________________
Oliver Limachi (SD)

Med instämmande av
________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

________________________
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

