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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-19 kl. 13:00-15:40

Plats

Stadshuset, Triangeln 1 och 2

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)
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Narcis Spahovic (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Emma Sandberg (Ekonomichef)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-11-24

Protokollet omfattar

§144

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

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

Anton Sauer (C)

…………………………………

2

§

144

Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd

GYVF-2020-3360
Sammanfattning

Tekniska nämnden har översänt rubricerad remiss angående modell för samverkansstöd vid
olika initiativ genom olika aktörer i samhället som syftar till utveckling inom olika geografiska
områden inom staden. De bakomliggande faktorerna till detta förslag är att det inom staden
finns många initiativ till samverkansprocesser. Initiativtagarna till dessa processer är staden
själv men även andra aktörer så som fastighetsägare, föreningsliv, boende med flera.
Remissen lyfter fram och belyser olika behov så som samordning och kunskap i de olika
processerna inom staden. Modellen är framtagen av fastighets- och gatukontoret på uppdrag
av tekniska nämnden. Syftet med tekniska nämndens uppdrag är att utreda och identifiera
vilken roll tekniska nämnden/Fastighets- och gatukontoret ska ha i olika
samverkansprocesser och vilka krav som ska ställas för att nämnden/förvaltningen ska delta i
och/eller bidra med finansiering. Där utöver vill tekniska nämnden dessutom undersöka vad
olika aktörer externa och inom staden vill med en lokal samverkan.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det föreslagna yttrandet och skickar
detta till tekniska nämnden.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse; Tekniska nämndens remiss av modell för samverksansstöd
2020-10-22
Yttrande; Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd 2020-10-22
Tjänsteskrivelse Fastighets- och gatukontoret 2020-08-17 Modell för
samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
§138 Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd

