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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Albert Sahlin, Emanuel Möller kl. 18:00-20:00  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Naser Gohari (S) 
Peter Sjögren (M) 
Eva Bengtsson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Anna Biegus-Nilsson (S)  ersätter Marianne Svensson (S) (vice 
ordförande) 
Katja Laine (V)  ersätter Mirjana Stakovska (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Mirza Mahmutovic (S) 
Kerstin Brink (SD) 

  
Övriga närvarande Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 

  
Utses att justera Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2021-12-14   
  
Protokollet omfattar §§130-131 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Madeleine Atlas (C)  
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Innehåll 
 

§130 Interkommunala ersättningar, gymnasiet 

§131 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022 
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§ 130    GoV.2021.0048 

Interkommunala ersättningar, gymnasiet  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med samverksamsavtalet inom Skåne avseende interkommunala 
ersättningar för gymnasieskolan, ska den budgeterade kostanden för kommunens 
egen verksamhet fördelas per program och fastställas i ett programpris. 

Beslutsunderlag 
 Interkommunal ersättning gymnasieskolan 2022 
 2022 IKE gymnasiet 
 

Beredning 
Utifrån gymnasie- och vuxenutbildningens fastställda budgetram för 2022 har 
kostnader fördelats utifrån de beräknade elevtalen för kommunens egen 
gymnasieskola. Beräkningarna följer de anvisningar som finns i samverkansavtalet 
för beräkningar av interkommunala programpris. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa de interkommunala 
ersättningarna per gymnasieskolans program 2022 enligt bifogat beslutsunderlag. 

Ärendet justeras omedelbart 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    GoV.2021.0512 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022  

Ärendebeskrivning  
Lagen om offentliga bidrag till fristående anordnare, bygger på att 
likabehandlingsprincipen ska tillämpas. Detta innebär att bidraget till fristående 
anordnare ska beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till den egna verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022 
 2022 Bidrag fristående gymnasieskola 
 

Beredning 
Lagen om offentliga bidrag bygger på likabehandlingsprincipen, där bidraget till 
fristående huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Utifrån 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tilldelade budgetram för 2022 har 
kostnader fördelats utifrån de beräknade elevtalen för kommunens egen 
gymnasieskola. Bidraget till fristående gymnasieskolor inkluderar också 6 % 
momskompensation. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragen till 
fristående gymnasieskolor 2022 enligt bifogat beslutsunderlag. 

Ärendet justeras omedelbart 

Beslutet skickas till  
Delegat för utskick av beslut till fristående anordnare 

Paragrafen är justerad 
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