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Plats och tid Sahlin/Möller kl. 18:00-19:30  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Mirza Mahmutovic (S) 
Margaret Fritz (S) 

  
Övriga närvarande Kertin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Riad Sköld Aliefendic (jurist) §4 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) §§1-8 

  
Utses att justera Eva Bengtsson (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2022-01-26   
  
Protokollet omfattar §§1-15 
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§ 1  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Val av justerare  

Eva Bengtsson (S) föreslås att justera dagens protokoll. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Eva Bengtsson att justera dagens 
protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    GoV.2021.0118 

Yttrande över granskning för detaljplan för Falken 10 i Eslöv, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva lämpligheten att ändra 
användning från industriändamål till bostadsändamål inom fastigheten Falken 10. 
Gällande detaljplan tillåter idag endast småindustri. 
 
Fastigheten är 1 200 kvadratmeter stor. På fastigheten står en tre våningar hög 
industribyggnad, en före detta skofabrik. Under 1900-talet har byggnaden succesivt 
byggts ut med flera tillbyggnader. Den senaste tillbyggnaden tillkom under 1960- 
talet. Gällande detaljplan anger småindustri för fastigheten. En planändring krävs för 
att möjliggöra bostäder i byggnaden. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över granskning för detaljplan för Falken 10 Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta Falken 10 
 Planbeskrivning för Falken 10 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §164 2021, Granskning för detaljplan för 

Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning för Falken 10 
 Kompletterande miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten 

Falken 10 
 

Beredning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inget att erinra angående förslaget till 
ändring i detaljplanen för Falken 10. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    GoV.2021.0551 

Revidering av delegeringsordningen gällande antagningsprocessen till 
gymnasieskolan  

Ärendebeskrivning  
Ärendet berör justering i delegeringsordningen med anledning av ett behov av 
uppdateringar gällande antagningsprocessen till gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
 Revidering av delegeringsordningen gällande antagningsprocessen till 

gymnasieskolan 
 Delegeringsordning med justeringar markerade 
 Delegeringsordning uppdaterad version 2021 
 Redogörelse för ändringar i delegeringsordningen 
 

Beredning 
Ändringarna föreslås mot bakgrund av att det finns behov att uppdatera 
delegeringsordningen. Det måste vara tydligt vilken yrkeskategori inom Barn och 
Utbildning som får delegationen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Vidare finns förslag på att en del delegationspunkter utgår. Skälet är att dessa 
delegationspunkter antingen inte utgör en faktisk delegation av beslutanderätten utan 
enbart är en redogörelse för gällande rätt, delegation av ansvar eller inte är tillräckligt 
tydliga som en delegationspunkt. En del andra delegationspunkter har förtydligats. 

I beslutsunderlaget finns de föreslagna ändringarna i kronologisk ordning i 
dokumentet ”Redogörelse för ändringar i delegeringsordningen. Vidare kan man 
enkelt se var i den nu gällande delegeringsordningen ändringarna ska göras genom 
dokumentet ”Delegeringsordning med justeringar markerade”. Slutligen finns även 
ett dokument där det framgår hur delegeringsordningen kommer att se ut med de 
föreslagna ändringarna, ”Delegeringsordning uppdaterad version”. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta de ändringar i 
delegeringsordningen som föreslås i dokumentet "Redogörelse för ändringar i 
delegeringsordningen". 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef för gymnasieskolan 
Rektor vid Carl Engströmgymnasiet 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    GoV.2021.0558 

Nämndsplan intern budget 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunens budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 innehåller 
kommunövergripande verksamhetsbeskrivningar, och ingen budgetspecifik text finns 
för respektive nämnd. Till följd av detta har en nämndsplan till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens intern budget upprättats. 

Beslutsunderlag 
 Nämndsplan intern budget 2022 
 Budget GoV 2022 - Nämndsplan 
 

Beredning 
I kommunens budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 anges 
kommunövergripande verksamhetsbeskrivningar för nästkommande år. Till följd av 
detta har en nämndsplan till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens intern budget 
upprättats. Planen innehåller nämndens måluppfyllelse, prioriteringar inom 
nämndens driftsbudget/intern budget samt satsningar i budget 2022. 

Yrkande 
Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt ett tillägg 
till förvaltningens förslag till beslut 
"- att förvaltningen två gånger per år redovisar till nämnden uppföljning av det 
prioriterade området Åtgärder inom planen för Från försörjningsstöd till egen 
försörjning och kontinuerligt informera under punkten förvaltningschefen 
informerar. 

Anna Biegus-Nilsson (S), Eva Bengtsson (S) och Claus-Göran Wodlin (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut och Madeleine Atlas (S) tillägg till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

- att godkänna nämndsplanen och lägga denna till nämndens internbudget för 2022 
- att förvaltningen två gånger per år redovisar till nämnden uppföljning av det 
prioriterade området Åtgärder inom planen för Från försörjningsstöd till egen 
försörjning och kontinuerligt informera under punkten förvaltningschefen 
informerar." 
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§ 6    GoV.2021.0560 

Måltidsöverenskommelse, gymnasieskolan 2022  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens överenskommelse med Servicenämnden 
avseende måltider för gymnasieskolan, löper ut 2021-12-31. I överenskommelsen 
ingår kvalitetsdeklaration, villkor och prislista. 

Beslutsunderlag 
 Måltidsöverenskommelse gymnasieskolan 2022 
 

Beredning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens överenskommelse med Servicenämnden 
avseende måltider för gymnasieskolan, löper ut 2021-12-31. Nuvarande 
överenskommelse föreslås förlängas med oförändrade villkor från och med 2022-01-
01 tills nya överenskommelser utarbetats, dock längst till 2022-12-31. 

Prisuppräkning om 2 % kommer att ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2022. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har erhållit 
budgetkompensation för denna ökning. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

- att godkänna att befintlig måltidsöverenskommelse med servicenämnden förlängs 
från och med 2022-01-01 till nya överenskommelser utarbetats, dock längst till 2022-
12-31 
- att ge förvaltningschef i uppdrag att teckna förlängt avtal med måltidsavdelningen, 
servicenämnden. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 7    GoV.2021.0578 

Yttrande över revisionsrapport - Gransking av kommuns hantering av 
riktade statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
En granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag har genomförts på 
uppdrag av Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer. Granskningsrapporten och 
revisionens missiv har översänts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 
begäran om svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnats. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över revisionens granskningsrapport - Riktade statsbidrag 
 Missiv - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 
 Revisionsrapport - Eslövs kommun, Granskning av kommunens hantering av 

riktade statsbidrag 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har utifrån revisionsrapporten 
Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag, bedömt att kontrollen 
över hanteringen av riktade bidrag kan stärkas. I granskningsrapporten anges 
rekommendationer för respektive granskad nämnd i syfte att tillse att hanteringen av 
riktade statsbidrag systematiseras, blir mindre personberoende och att 
ansvarsfördelningen tydliggörs. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som 
kommer att vidtas utifrån de rekommendationer som anges i rapporten, samt när 
åtgärderna kommer att vidtas. 

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finns följande rekommendationer i 
granskningsrapporten: 

 fastställa en process för hanteringen av bidragen 
 inkludera statsbidragen i nämndens delegeringsordning 
 säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att 

söka respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras 
 stärka den interna kontrollen avseende redovisningen av riktade bidrag. 

Åtgärden som föreslås utifrån ovanstående rekommendationer är att en rutin 
upprättas för nämndens verksamheter där processen för hantering av riktade 
statsbidrag kommer beskrivas, ansvarsfördelningen för ansökan och återrapportering 
tydliggörs samt hur återrapporteringen av statsbidrag kvalitetssäkras och 
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kontrolleras. Rutinen kommer upprättas så snart som möjligt, och uppföljningen av 
rutinen kommer att ske i december som en process i nämndens interna kontrollplan. 

För rekommendationen om att inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning, 
föreslås att följande punkt och ärendebeskrivning läggs till i delegationsordningen: 

Beslut att ansöka om statsbidrag 
a) till ett belopp om högst 20 basbelopp i varje enskilt fall 
Delegat: Förvaltningschef 
b) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje enskilt fall 
Delegat: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

 att föreslagen rutin upprättas och följs upp via den interna kontrollplanen i 
december 2022 

 att en punkt om att ansöka om statsbidrag läggs till i nämndens 
delegationsordning. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Eslövs kommuns revisorer 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    GoV.2021.0049 

Tillägg till intern kontrollplan 2022  

Ärendebeskrivning  
I revisionsrapporten avseende granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag som upprättades i augusti 2021, rekommenderas gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att stärka den interna kontrollen avseende redovisning av 
riktade statsbidrag samt att säkerhetsställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i 
vem som ansvarar för att söka respektive statsbidrag samt när bidragens ska sökas 
och återrapporteras. 

Beslutsunderlag 
 Tillägg till intern kontrollplan 2022 
 GoV - Intern kontrollplan 2022 
 

Beredning 
På uppdrag av kommunens revisorer genomfördes under 2021 en granskning av 
kommunens hantering av riktade statsbidrag. I denna rekommenderas gymnasie- och 
vuxenutbildningen att stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade 
statsbidrag samt att säkerhetsställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem 
som ansvarar för att söka respektive statsbidrag samt när bidragens ska sökas och 
återrapporteras. Till följd av dessa rekommendationer, läggs processen 
Ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag till i nämndens 
interna kontrollplan för 2022. 

Yrkande 
Eva Bengtsson (S) och Anna Biegus-Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga till processen 
Ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag till den interna 
kontrollplanen för 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    GoV.2022.0034 

Val av ersättare till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
arbetsutskott  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att utse en ersättare till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-01-17 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Val av ersättare till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Beredning 
Socialdemokraterna (S) föreslår Naser Gohari (S) som ersättare i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Naser Gohari (S) till ersättare i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott under perioden 2022-01-17-
2022-12-31. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

16 ( 24 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-17 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 10    GoV.2022.0005 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framför att protokollet är bra och tydligt. 

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesprotokoll Rådet hälsa och trygghet 211117 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    GoV.2022.0035 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet 
för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
information om vad som gäller för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i 
Eslövs kommun. Informationen kommer att behandlas av alla nämnder i kommunen 
en gång om året. 

För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och handlingar 
stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare. 

Beslutsunderlag 
 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet för 

anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare 
 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet för 

anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare 
 

Beredning 
Nämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och hur de 
hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för dem 
som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de viktigaste reglerna 
kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat sätt representerar 
Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda. Samma information 
som bifogas gäller för de anställda men är samtidigt förenat med en 
sekretessförbindelse att skriva på. 

Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt deltar i 
arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och handlingar som 
är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    GoV.2022.0001 

Förvaltningschefen informerar  

 Nationell IdrottsUtbildning (NIU) Handboll - beslut från Svenska 
handbollsförbundet att Eslöv endast får 5 platser riktade till flickor och 
därmed minskat antagningstal 

 Budget 2023 med flerårsplan 2024-2027 - arbetet har påbörjats 
 Budgetkickoff 27 april 2022 för presidiet och tjänstepersoner, budgetdialoger 

pågår under året 
 Beslut från Kommunfullmäktige - 300 tkr till Företagsmix, riktade till att i 

samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden främja 
integrationsarbetet 

 Covid-19 - hur påverkar det undervisningen  
o Eva Bengtsson (S) påminner om beslut § 55 2021, Förslag till att ge 

Eslövs gymnasieelever möjlighet att studera inom kommunala 
vuxenutbildningen innan 20 års ålder för att färdigställa eller 
komplettera sin tidigare påbörjade gymnasieutbildning. 

 Årshjul - planering av nämndens ärenden - ett levande dokument som 
kommer att förändras under året 

Ordförande Claus-Göran Wodlin (M) informerar om det 
pågående rekryteringsarbetet till förvaltningschef - intervjuer är genomförda och det 
kommer att vara ytterligare intervjuer. 

Beslutsunderlag 
 Ärende till GoV Au och nämnd 2022 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    GoV.2022.0004 

Information om lokaler  

Renoveringen av Gamla Östra skolan pågår enligt tidsplan. Inflyttning beräknas ske 
till terminsstart hösten 2023. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 14  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0532-1 Offert-avtal printhus electra 

GoV.2021.0533-1 Utbildning avtal Learnesy 2021 

GoV.2021.0534-1 Utbildning studentum 2021 

GoV.2021.0549-1 Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning samt 
beslut, Consortium gymnasiet Lund 

GoV.2021.0550-1 Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning samt 
beslut, Consensum gymnasium Lund 

GoV.2021.0552-1 Inköp av traktor till Arbetsmarknadsenheten 

GoV.2021.0554-1 Avtal Uppsala universitet 

GoV.2021.0565-1 Beslut statsbidrag 

GoV.2021.0566-1 Statsbidrag yrkesvux kombinationutbildningar 2022 

GoV.2021.0567-1 Statsbidrag lärlingsvux 2022 

GoV.2021.0568-1 Statsbidrag för lärlingsvux kombinationsutbildningar för 2022 

GoV.2021.0569-1 Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - 
Yrkesförare för 2022 

GoV.2021.0580-1 Yttrande och Beslut 

GoV.2021.0583-1 Avtal gällande Bergagården 

GoV.2021.0584-1 Ansökan samt beslut angående tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning, NTI Vetenskapsgymnasiet Lund 

GoV.2021.0585-1 Ansökan samt beslut angående tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning, NTI gymnasiet Lund 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
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§ 15   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2021.0039-11 Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive 

investerings- och exploateringsbudget samt beslut om skattesats, 
låneförpliktelser och nyupplåningsr 

GoV.2021.0039-12 Antagen budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive 
investeringsbudget 2022-2026 och exploateringsbudget 2022-
2025 samt skattesats 

GoV.2021.0570-2 Antagen riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

GoV.2021.0570-1 Antagande av riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

GoV.2021.0579-1 Planering av resultatdialoger för 2022 

GoV.2020.0003-14 Delredovisning 21-12-15 

GoV.2020.0003-15 Delredovisning 2  21-12-15 

GoV.2021.0118-5 Underrättelse om granskning detaljplan för fastigheten Falken 
10 i Eslöv 

GoV.2021.0582-1 Protokoll, Rådet för Hälsa och Trygghet 2021-09-29 

GoV.2021.0586-1 Kommuntullmäktiges beslut § 157 efterträdare för Marianne 
Svensson (S) 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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