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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 13:00-16:25

Plats

Sankt Gertrud Konferens

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S) ersätter Anette Ellis (S)
Narcis Spahovic (L) ersätter Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Katarina Johansson (M) ersätter Mats Krister Mattsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Jonas Svensson (Utbildningschef)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Christian Fegler (Rektor)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§109
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§
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Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om de
ekonomiska ramarna ska beslutas i internbudgetarna

GYVF-2020-1345
Sammanfattning

Nämnden är av uppfattningen att det är upp till varje nämnd att bestämma hur detaljerad
nämndsbudget ska vara utifrån hur verksamheten är styrd och inte kommunstyrelsens
uppdrag att fördela längre än ram till varje nämnd. Central styrning av detaljerade
ekonomiska ramar för varje verksamhet för respektive nämnd blir svår att applicera då olika
lagar och riktlinjer styr olika verksamheter vilket kräver stor detaljkunskap. Nämnden grundar
sin uppfattning utifrån beslutat reglemente.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och översända detta till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yrkanden
Ordförande yrkar tillägg att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Alexandra Thomasson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag med tilläggsyrkande mot bifall till motionen och
finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag med ordförandes tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Alexandra Thomasson (V) anmäler reservation för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Motion av Anders Skans (V) om de ekonomiska ramarna ska beslutas i
internbudgetarna
§104 Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om de ekonomiska ramarna
ska beslutas i internbudgetarna
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Vänsterpartiet

Reservation

Malmö 2020-09-25

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-23
Ärende nr: 13 ”Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om de
ekonomiska ramarna ska beslutas i internbudgetarna.”
Vi reserverar oss mot beslutet om att anta ett remissvar där nämnden inte ställer
sig bakom motionens mening dvs att förorda att kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram nya regelverk för alla nämnders internbudgetar, där politiska beslut
avgör fördelning av de ekonomiska resurserna.
Vi i vänsterpartiet anser att det behövs nya kommuncentrala riktlinjer för hur
internbudget i Malmö ska se ut. Tidigare har nämndernas internbudgetar varit
mycket mer detaljerade än vad de är idag och dagens läge medföljer att makten
förflyttas från politiken till förvaltningen när det kommer till var i verksamheten
en viss summa pengar ska satsas. Finns det verksamheter som den politiska
majoriteten i en nämnd särskilt vill prioritera ska det vara möjligt att göra även
när det kommer till resurser. Med detta menar vi självfallet inte att det ska gå att
frångå lag eller krav utifrån statsbidrag och liknande och i vissa nämnder är det
mer av det att ta hänsyn till än i andra.
Alexandra Thomasson (v)

