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

Eva Bengtsson (S) (vice ordförande) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Peter Sjögren (M) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Håkan Jölinsson (SD) 
Benjamin Ülger (KD) §§64-66 ersätter Mirjana Stakovska (MP) 
Katja Laine (V) §§67-78 ersätter Mirjana Stakovska (MP) 
Margaret Fritz (S)  ersätter Naser Gohari (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Kerstin Brink (SD) 
Benjamin Ülger (KD) §§67-78 
Pia Olsson (S) 

  
Övriga närvarande Jörgen Larsson (förvaltningschef) 

Edward Jensinger (avdelningschef) 
Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Anna Biegus-Nilsson (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-05-24   
  
Protokollet omfattar §§64-78 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Anna Biegus-Nilsson (S)  
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§68 Skolmiljarden 2022 
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§ 64  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 65  

Val av justerare  

Beslut 
- Anna Biegus-Nilsson (S) utses att jämte ordförande Claus-Göran Wodlin (M) 
justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 66    GoV.2022.0226 

Yttrande över detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Syftet med detaljplanen för kvarteret Åkermannen 10 och 11 och del av 14 är att 
möjliggöra en tillbyggnad av Lilla Teatern för nya lokaler åt kulturskolan. 
Detaljplanen ska också säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och 
anpassas till omgivande bebyggelse. Tillbyggnaden ska tydligt förhålla sig till att den 
ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön. Detaljplanen säkerställer 
att tillkommande lokaler för kulturskolan utformas med skydd mot störning och risk 
från järnvägsområdet som är transportled för farligt gods. Syftet med detaljplanen är 
även att skydda den befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, och den stora eken då de 
är viktiga delar i kulturmiljön. Befintlig miljöstation får en ny placering i den 
sydöstra delen av planområdet där miljöhus möjliggörs. Dagvatten ska tas om hand 
inom planområdet. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande granskning Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Plankarta för Detaljplan för Åkermannen 10, 11 o del av 14. Granskning 
 Planbeskrivning för Detaljplan för Åkermannen 10, 11 o del av 14. Granskning 
 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 

Eslövs kommun. Granskning 
 MUR tillbyggnad Kulturskolan (Markteknisk undersökningsrapport) 
 PM - Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan 
 Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10, granskningshandling 
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10 
 PM - Miljöteknisk markundersökning tillbyggnad Kulturskola 
 Rapport. Riskbedömning Detaljplan Åkermannen 10 m.fl. i Eslöv 
 Trädrapport för Medborgarhuset i Eslöv 
 

Beredning 
Tjänsteperson på Barn och Utbildning har läst igenom handlingarna till ärendet. 

Yrkanden 
Sverigedemokraterna (SD) yrkar på att lämna följande yttrande, att bygga 
tillbyggnaden enligt rekommendationer som gäller, nämligen minst 50 meter från 
järnvägsspåret och att bygga fasaden i brandsäkert material, med följande 
motivering: 
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"Sverigedemokraterna i Eslövs kommun månar väldigt starkt om liv och säkerhet för 
alla våra invånare och särskilt mycket om våra barn och ungas liv och säkerhet. 
Därför är vi emot att ha utbyggnaden av "Lilla Teatern" så nära som 30 meter från 
järnvägsspåret. Det är stor brandrisk så nära järnvägsspåret och man måste ha i 
åtanke att det transporteras farligt gods på järnvägen. Träfasaden som är föreslagen 
är särskilt brandfarlig. Kom ihåg stora branden öster om järnvägsspåret som 
förintade alla träbyggnader. I tillbyggnaden kommer barn, unga och medarbetare att 
vistas varje dag. Vi vill att alla, även föräldrarna ska känna sig säkra". 

Madeleine Atlas (C) och Eva Bengtsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande och förvaltningens 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget. 

Deltar ej i beslutet 
Benjamin Ülger (KD) deltar ej i beslutet. 

Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    GoV.2022.0003 

Ekonomisk månadsrapport april 2022  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisningen av det 
ekonomiska utfallet per den aktuella månaden, redovisas också de anställdas frisktal 
och volymer för nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport april 2022 
 04 April 2022 - Ek sammanställning 
 04 April 2022 - Volymer Vux AME 
 04 April 2022 - Volymer Gy 
 04 April 2022 - Frisktal GoV 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med april visar på ett överskott för gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. Överskottet återfinns i samtliga verksamheter, och de 
största anledningarna till detta är att statsbidrag som avser hela första halvåret 
inkommit under perioden. När denna rapport upprättas så är april månads 
ekonomiska redovisning fortfarande öppen, så utfallet kommer att ändra sig. 

Helårsprognosen om en budget i balans som lämnades i vårprognosen förväntas 
kvarstå. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska 
månadsrapporten för april 2022 med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 68    GoV.2022.0105 

Skolmiljarden 2022  

Ärendebeskrivning  
Skolverket har i februari 2022 beslutat om fördelning av tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2022 (skolmiljarden). Syftet med statsbidraget är att det 
ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på 
elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin. Skolverket har 
fördelat statsbidraget proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år som 
var folkbokförda i kommunen per november 2021. Statsbidraget för Eslövs 
kommuns uppgår till 5 142 514 kronor, och har utbetalats till kommunen som ett 
generellt statsbidrag. 

Beredning 
Skolmiljarden är ett så kallat generellt statsbidrag, vilket innebär att det klassas som 
generellt i den externa bokföringen. Statsbidrag klassas som generella om bidraget 
inte behöver sökas, inte är villkorat för avgränsade åtgärder och inte behöver 
återredovisas. På grund av att den tillfälliga förstärkningen klassas som ett generellt 
statsbidrag tilldelas inte gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en intäkt utifrån 
utbetalat statsbidrag, utan nämnden har istället fått en utökad budgetram. Den 
utökade budgetramen till följd av skolmiljarden är 1 670 000 kronor för gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. 

Skolmiljarden tilldelades kommunen även 2021, och då liksom nu har inte 
Skolverket gett några andra direktiv till kommunerna hur statsbidraget ska fördelas 
mer än att de ska fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. I Eslövs 
kommun kommer bidraget proportionellt fördelas utifrån antal elever grundskolans 
årskurs 4-9  och till elever i gymnasieskolan. Att fördelningen görs till dessa 
elevgrupper beror på att pandemin har haft störst effekt här. Statsbidrag per elev blir 
utifrån fördelningen 1 292 kronor. 

Utgångspunkten i fördelningen av bidraget är Eslövs kommuns elevers skolplacering 
i elevregistret per november 2021. Utbetalning kommer ske till fristående och 
kommuns egna skolenheter. Utbetalningar till fristående skolenheter beräknas göras i 
juni. Statsbidraget per fristående gymnasieskolenhet återfinns i bilaga. 

Ingen utbetalning kommer göras till andra kommuner som hade elever från Eslövs 
kommun placerade i november 2021. Dock kommer statsbidrag avsättas centralt och 
proportionerligt utifrån samma principer som till kommunens egna skolenheter samt 
fristående skolenheter. Anledningen till detta är kommunen förväntas få ökade 
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interkommunala kostnader, då kommuner som har elever från Eslövs kommun 
planerar att öka elevpengen på grund av statsbidraget. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fördela den tillfälliga 
förstärkningen till skolväsendet 2022 enligt ovanstående. 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 69    GoV.2022.0232 

Rutin - Riktade statsbidrag inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Under 2021 genomfördes en granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag. Granskningen genomfördes på uppdrag av Eslövs kommuns 
förtroendevalda revisorer. I granskningsrapporten och revisionens missiv framkom 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderades att fastställa en 
process för hantering av bidragen samt säkerställa att det finns en tydlig 
ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka respektive bidrag samt när 
bidragen ska sökas och återrapporteras. I nämndens yttrande över 
granskningsrapporten beslutades att en rutin skulle upprättas för nämndens 
verksamheter där processen för hantering av riktade statsbidrag skulle beskrivas, 
ansvarsfördelningen för ansökan och återrapportering tydliggörs samt hur 
återrapporteringen av statsbidrag kvalitetssäkras och kontrolleras. 

Beslutsunderlag 
 Rutinbeskrivning- riktade statsbidrag 
 

Beredning 
De statsbidrag som söks inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden görs utifrån 
de riktlinjer som utbetalade myndighet kräver. Dessa riktlinjer är olika per 
statsbidrag, vilket även gäller för återrapporteringen. På grund av detta kan inte en 
nämnds övergripande rutin där hantering och ansvarsfördelning för ansökningar och 
återrapportering av statsbidragen, upprättas. Ett kalendarium för ansökningar och 
återrapporteringar av statsbidragen kan inte heller upprättas, då datum för detta inte 
är känt i förväg samt att de ofta ändras. 

Rutinen för riktade statsbidrag inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter föreslås vara följande: 

1. Förvaltningschef alternativ avdelningschef utser den som är mest lämpad att 
vara administratör för statsbidraget. 

2. Administratör upprättar ansökan utifrån bidragsgivande myndighets direktiv 
och riktlinjer, samt fyller i blanketten Ansvarsfördelning för riktade 
statsbidrag inom Barn- och utbildningsförvaltningen (återfinns i 
beslutsunderlaget). 

3. Delegat enligt delegeringsordningen beslutar om ansökan om statsbidraget 
samt bifogad ansvarsfördelning. 
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4. Administratör skickar in ansökan till berörd myndighet samt diarieför 
ansökningshandlingarna och blanketten. 

5. Riktat statsbidrag kvalitetssäkras och kontrolleras löpande av de angivna 
personerna/funktioner på blanketten Ansvarsfördelningen för riktade 
statsbidrag 

6. Återrapportering upprättas av utsedd person på ansvarsfördelningsblanketten, 
utifrån respektive bidragsgivande myndighets direktiv och riktlinjer för 
återrapportering av respektive statsbidrag. 

7. Administratör diarieför och skickar in återrapporteringen av statsbidraget till 
bidragsgivande myndighet. 

  

En aktuell förteckning över de statsbidrag som finns inom nämndens verksamheter 
kan alltid inhämtas från kommunens ärendehanteringssystem genom en 
sammanställning över klassificeringskoden för statsbidrag. 

Ajournering kl 18:55-18:20 

Yrkande 
Ordförande Claus-Göran Wodlin yrkar tilläggsbeslut på att i punkt 1, stryka 
alternativ avdelningschef så punkten lyder "Förvaltningschef utser den som är mest 
lämpad att vara administratör för statsbidraget" 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsförslag och finner att gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt sitt eget yrkande. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

- att fastställa blanketten Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
- att fastställa rutinen för hantering av riktade statsbidrag som anges i 
beredningstexten 
- att i punkt 1 stryka "alternativ avdelningschef". 

  

Beslutet skickas till  
Handläggare för statsbidrag 

Paragrafen är justerad 
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§ 70    GoV.2022.0028 

Fastställande av inackorderingstillägg och resebidrag 2022/2023  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att fastställa inackorderingstillägg och 
resebidrag för gymnasieskolans elever under läsår 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
 Fastställande av inackorderingstillägg och resebidrag 2022/2023 
 Information till ansökan om inackorderingstillägg, gymnasieskolan läsår 2022/23 
 Information till resebidragsberättigade elever och deras föräldrar, 

gymnasieskolan läsår 2022/2023 
 

Beredning 
Regelverket från tidigare år ligger fast. Prisbasbeloppet är 47 600 kronor. Ökningen 
ryms inom nämndens budget. 

Yrkande 
Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer regelverk och belopp 
för inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieskolans elever för läsåret 
2022/2023. 

Beslutet skickas till  
Skolskjutshandläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 71    GoV.2022.0029 

Intern kontroll - Arbetsförlagt lärande (APL) och praktikplatser  

Ärendebeskrivning  
Inom ramen för intern kontroll ska uppföljning ske gällande omfattningen av det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL) som sker på yrkesprogrammen vid kommunens 
gymnasieskola. Uppföljningen ska redovisas till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

Arbetsplatsförlagt lärande är reglerat i gymnasieförordningens 4 kapitel i 
paragraferna 12 till 14. Där anges att det arbetsplatsförlagda lärandet ska omfatta 
minst 15 veckor inom de gymnasiala nationella yrkesprogrammen. Om det inte går 
att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande, av omständigheter som huvudmannen ej kan 
råda över, ska det arbetsplatsförlagda lärandet bytas ut mot motsvarande utbildning 
förlagd till skolan. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontroll: Omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (APL) på yrkesprogram 

vid kommunens gymnasieskola 21-22 
 APL Carl Engströmgymnasiet 21 - 22 
 

Beredning 
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en central del av en yrkesutbildning och 
som sådan har den en central plats i de yrkesutbildningar som Eslövs kommuns 
gymnasieskola erbjuder. Alla yrkesprogram som skolan erbjuder har minst de 
lagstadgade 15 veckornas APL varvid flera program väsentligen överstiger den 
minimigränsen. Utlägget varierar mellan 15 veckor (Barn- och fritidsprogrammet 
och Restaurang- och livsmedelsprogrammets bageriinriktning) till 40 veckor APL på 
Bygg- och anläggningsprogrammet. Skolan erbjuder dessutom APL för elever på det 
högskoleförberedande teknikprogrammet vilket ligger utöver de krav som regleras i 
förordningen. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot redovisning av 
intern kontroll gällande omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (APL) på 
yrkesprogram vid kommunens gymnasieskola. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engströmskolan, gymnasiet 
Biträdande rektor, Carl Engströmskolan, gymnasiet 
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Paragrafen är justerad 
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§ 72    GoV.2022.0229 

Förslag till att ge Eslövs gymnasieelever möjlighet att studera inom 
kommunala vuxenutbildningen innan 20 års ålder för att färdigställa 
eller komplettera sin tidigare påbörjad gymnasieutbildning  

Ärendebeskrivning  
Möjliggöra för Eslövs gymnasieelever att studera inom kommunal vuxenutbildning 
innan 20 års ålder för att färdigställa eller komplettera tidigare påbörjad 
gymnasieutbildning. Beslutet underlättar för elever som lämnar gymnasieskolan vid 
utgången av läsåret 2021/2022 att utan längre studieuppehåll kunna fullfölja eller 
komplettera studier som negativt påverkats av fjärrundervisning under pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till att ge Eslövs gymnasieelever möjlighet att studera inom tidigare 

påbörjad gymnasieutbildning 
 

Beredning 
Under läsåren 19/20, 20/21 och 21/22 har elever på gymnasieskolan blivit kraftigt 
påverkade av att stora delar av undervisningen har behövts genomföras genom 
fjärrundervisning i enlighet med pandemilagarna som kom av Covid 19. För en del 
av gymnasisterna har denna undervisningsform gjort att de har tappat i sitt lärande 
och i värsta fall också misslyckats med att nå gymnasieexamen. Detta har 
identifierats av gymnasieskolan och stödinsatser har satts in. Trots detta finns det 
elever som behöver få chans att hinna ikapp sina studier genom att fortsätta sina 
studier. 

För de elever som inte blir klara med sin gymnasieexamen inom gymnasieskolan 
föreslås därför ytterligare en insats, att underlätta för eleverna att i direkt anslutning 
till gymnasieskolan fullfölja eller komplettera sin tidigare påbörjad utbildning inom 
kommunal vuxenutbildning. 

Förvaltningen föreslår Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden att fatta beslut som 
underlättar för elever som varit inskrivna i årskurs 3 eller 4 i gymnasieskolan läsåret 
2021/2022 att utan längre studieuppehåll kunna fullfölja eller komplettera sina 
tidigare påbörjade gymnasiestudier inom kommunal vuxenutbildning. 

Förslaget kan medföra ekonomiska konsekvenser inom kommunal vuxenutbildning 
2022-2023 men det bör jämna ut sig på sikt eftersom rättigheten att studera inom 
kommunal vuxenutbildning enbart tidigareläggs. Samtidigt är det väl känt att det är 
en stor kostnad för individen, och förs samhället när en ungdom inte färdigställer sin 
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gymnasieutbildning och därmed har svårare att komma in på arbetsmarknaden eller 
att gå vidare till högre studier. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

- att från den 1 juni 2022 till och med den 30 maj 2023 betrakta 
konsekvenserna av fjärr- och distansundervisning som särskilda skäl för 
att betrakta elever folkbokförda i Eslövs kommun och som varit 
inskrivna i gymnasieskolans år 3 eller 4 läsåret 2021 – 2022 som behörig 
att även innan det år de fyller 20 år söka kurser inom kommunal 
vuxenutbildning för att fullfölja eller komplettera sina tidigare påbörjade 
gymnasiestudier 
- att förvaltningen ska redovisa till nämndens sammanträde i oktober 
antal elever som har utnyttjat möjligheten att läsa på Komvux läsåret 
2022/2023. 

Beslutet skickas till  
Rektor Carl Engströmgymnasiet 
Rektor Carl Engström Vuxenutbildningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 73    GoV.2022.0227 

Utnämning av dataskyddsombud för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 

Beslutsunderlag 
 Utnämning av dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd av personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämndernas) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att: 

- Mia Månsson friställs som dataskyddsombud för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden från den 1 juni 2022 
- kommunjurist Agneta Fristedt friställs från uppdraget som biträdande 
dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från den 
1 juni 2022 
- kommunjurist Agneta Fristedt utses som dataskyddsombud för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med den 1 juni 2022 
- förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Beslutet skickas till  
Dataskyddsombud 
Biträdande dataskyddsombud 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
 

18 ( 24 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-16 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

  

19 ( 24 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-16 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 74    GoV.2022.0001 

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning  
 Ansökningsstatistik 15 maj 2022 
 Rekrytering av rektor och biträdande rektor till Carl Engströmgymnasiet har 

avslutats. Eva Östberg är skolans nya rektor och Annika Janes och Oskar 
Lavesson är skolans två biträdande rektorer. Tjänsterna kommer att tillsättas i 
augusti. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 75    GoV.2022.0004 

Information om lokaler  

Inget att informera. 

Paragrafen är justerad 
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§ 76    GoV.2022.0005 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Ärendebeskrivning  
Inget att informera. Till nämndens sammanträde i juni kommer Rådets protokoll att 
publiceras i ärendet. 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

22 ( 24 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-16 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 77  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0206-16 Granskningsyttrande över detaljplan för Äspingen 1 
 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 78   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2022.0231-1 Servicenämndens beslut § 48, 2022 Serviceabonnemang för 

lokalvård för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

GoV.2022.0242-1 Kommunfullmäktiges beslut § 29, 2022 Ansvarsprövning av 
2021 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser och 
enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 

GoV.2022.0242-2 Redogörelse för revisionen år 2021 

GoV.2022.0242-3 Revisionsberättelse 2021 

GoV.2022.0242-4 Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av 
årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen 

GoV.2022.0243-1 Kommunfullmäktiges beslut § 30, 2022 Överföring av generellt 
statsbidrag avseende skolmiljarden och statsbidrag för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre 

GoV.2022.0243-2 Kommunstyrelsens beslut § 81, 2022 Överföring av generellt 
statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre 

 

Beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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