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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-16 kl. 13:00-16:10

Plats

Stadshuset, rum 4033

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)
Bo Mats Brogren (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Lucas Löwenäng (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Anna Ljunggren (MP)
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnber (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Hanna Boulter (HR-chef)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Katarina Falk (Strateg)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)
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Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-12-18

Protokollet omfattar

§161

3

§

161

Remiss av motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster

GYVF-2020-2477
Sammanfattning

I motion till kommunfullmäktige föreslår Magnus Olsson (SD) kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med motionens intentioner uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande
av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år samt att efter
genomförd utredning, ge berörda nämnder i uppdrag att införa avgifter för tolktjänster, samt
att ge undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, som en av åtta nämnder, fått motionen på
remiss.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer, mot bakgrund av de krav som ställs
i förvaltningslagen § 13 gällande myndigheters serviceskyldighet och för att den enskilde ska
kunna tillvarata sina intressen och sin rätt, det som varken lämpligt eller möjligt att
genomföra motionens förslag.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och skicka detta till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yrkanden
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till motionen.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och
finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Remiss motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förslag till yttrande motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
§158 Remiss av motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-12-16
Ärende: nr 10. GYVF-2020-2477
Remiss angående motion från Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige genom Magnus:Olsson att tolkningstjänster ska betalas av den enskilde nyttjaren som vistats i Sverige mer än två år. Motionen har
lagts ut på remiss i flera facknämnder, däribland Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.
-

Sverigedemokraterna föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen avgiftsbelägger tolktjänster för personer
som vistats i Sverige under mer än två år, Dock med undantag av de personer är
synskadade, hörselskadade eller talskadade.

-

Med tanke på den omfattande utbildning i svenska som erbjudes nyanlända genom
SFI är det skäligt att den som behöver tolk, efter två års utbildning i svenska språket,
betalar själv för erforderligt tolkningsbistånd Det kan inte vara rimligt att invandrare
som undvikit att tillgodogöra sig basen för sin självförsörjning kan ställa krav på
ytterligare förmåner efter två års betald utbildning i svenska språket

-

Det är inte frågan om att förbjuda någon att anlita tolk, utan bara frågan om vem som
ska betala för belastningen på välfärden.

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden väljer att fortsätta att höja kostnaderna för
invandringen genom att förespråka obegränsat tolk-bistånd livet ut och underlåter därmed att
ställa samhällets berättigade krav på våra invandrares inlärning, integration och deras övriga
förberedelser för självförsörjning.
Vi reserverar oss mot beslutet då vi anser att vi måste kunna ställa samma försörjningskrav
efter två år i Sverige på invandrare som på infödda svenskar
________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

________________________
Oliver Limachi (SD)

Med instämmande av

________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

________________________
Åke Gusérus Bengtsson (SD)
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