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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-22 kl. 15:00-15:10

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-03-30

Protokollet omfattar

§156
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar
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§

156

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
sammanhängande studieplan

STK-2020-767
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit med en motion om sammanhängande
studieplan. Motionen tar avstamp i en reform som Växjö provat och som handlar om en
sammanhängande studieplan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. Motionärerna ser
detta som ett komplement som skulle vara värt att prova i Malmö med syftet att få fler
ungdomar in på arbetsmarknaden. Motionärerna föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa en reform liknande den i Växjö.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås då
de redan idag har ett utvecklingsarbete som syftar till att alla elever ska ha möjlighet att nå
målen för sin utbildning.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om
sammanhängande studieplan.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion (M) om sammanhängande studieplan
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om sammanhängande studieplan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201119 § 148 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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