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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin/Möller kl. 18:00-20:00  
  
Beslutande Eva Bengtsson (S) (vice ordförande) 

Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Naser Gohari (S) 
Peter Sjögren (M) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Gert Björk (M)  ersätter Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 
Katja Laine (V)  ersätter Mirjana Stakovska (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ronny Thall (SD) 
Kerstin Brink (SD) 
Margaret Fritz (S) 

  
Övriga närvarande Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Edward Jensinger (avdelningschef) 
Jörgen Larsson (aveldningschef/bitr. förvaltningschef) §§16-19 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) §§24-25 
Erik Lensell (utredare) §§20-22 
Tina Bengtsson (Hr-konsult) §23 

  
Utses att justera Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-02-21   
  
Protokollet omfattar §§16-34 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Eva Bengtsson (S)  

 

Justerande   
  Madeleine Atlas (C)  
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Innehåll 
 

§16 Upprop 

§17 Val av justerare 

§18 Ändring av föredragningslistan 

§19 Redovisning av Folkhälsoenkät barn och unga 2021 

§20 Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 

§21 Lokalförsörjningsplan 2023 

§22 Yttrande över förslag till Trafikstrategi i Eslövs kommun 

§23 Kompetensförsörjningsplan 2022 

§24 Bokslut 2021 

§25 Ekonomisk månadsrapport 2022 

§26 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

§27 Intern kontroll - Rapportering av antal avhoppade gymnasieelever 

§28 Elevers upplevda trygghet och studiero i gymnasieskolan 

§29 Förvaltningschefen informerar 

§30 Information om lokaler 

§31 Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet 

§32 Övrigt 

§33 Redovisning av delegeringsbeslut 

§34 Anmälningar för kännedom 
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§ 16  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 17  

Val av justerare  

Madeleine Atlas (C) föreslås att justera dagens protokoll. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Madeleine Atlas (C) att jämte 
ordförande Eva Bengtsson (S) justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 18  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande Eva Bengtsson (S) lägger till punkten Övrigt, punkten läggs efter punkt 
15, Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet. 

Paragrafen är justerad 
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§ 19  

Redovisning av Folkhälsoenkät barn och unga 2021  

Biträdande förvaltningschef Jörgen Larsson redovisar folkhälsoenkät Barn och Unga 
2021. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 20    GoV.2022.0008 

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet  

Ärendebeskrivning  
Enligt rutin för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska 
en förvaltningsövergripande uppföljning genomföras. Uppföljningarna från 
verksamheterna sammanställs i en handlingsplan för åtgärd. Handlingsplanen ska 
behandlas i den lokala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
 Handlingsplan 2022 GoV 
 

Beredning 
Enligt checklistorna som verksamheterna skickat in fungerar arbetet felfritt och inga 
anmärkningar har inkommit. Den enda verksamhet som avviker är 
Arbetsmarknadsenheten som har tillfälliga lokaler på gamla brandstationen. Denna 
verksamhet har anmält att de saknas avtal och gränsdragningslista mellan verksamhet 
och fastighetsägare. Detta åtgärdas snarast av verksamhetschef i samarbete med 
fastighetsägare. Detta är den enda verksamhet inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ansvar som tagits upp i handlingsplanen. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att med godkännande lägga 
informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Ansvarig tjänsteperson på serviceförvaltningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    GoV.2022.0007 

Lokalförsörjningsplan 2023  

Ärendebeskrivning  
Lokalförsörjningsplanen består av två delar, en strategisk del och en operativ del. I 
den strategiska delen beskrivs kommunen arbetssätt och inriktning kring 
lokalförsörjning medan den operativa beskriver aktuella investeringar och 
inhyrningar som kommunen planerar. Den operativa delen revideras årligen. Denna 
tjänsteskrivelse är ett underlag till processen kring ny operativ lokalförsörjningsplan 
för åren 2023-2027. Ett förslag till reviderad lokalförsörjningsplan tas fram utifrån 
nämndernas insända underlag av en kommungemensam arbetsgrupp som leds av 
kommunledningskontoret. Förslaget remitteras till alla nämnder under våren, 
bearbetas utifrån synpunkterna som kommer in och ingår sedan i underlaget för 
kommunens budgetarbete. Lokalförsörjningsplanen antas av kommunfullmäktige 
efter det att budgeten beslutats. 

Beslutsunderlag 
 Underlag Operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Operativa Lokalförsörjningsplan 2022-2026 antagen 
 

Beredning 
Gymnasie- och vuxenutbildningens lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst 
med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som 
ska göras. Utbildningar som bedrivs i lokalen Hyveln upplevs av elever ligga långt 
från Carl Enströmgymnasiet och skulle i framtiden, om möjligt, kunna flyttas 
närmare Carl Engströmgymnasiet. Tillgång till idrottslokaler behöver utredas. Även 
matsalen på Carl Engströmgymnasiets dimensionering behöver ses över så att antalet 
sittplatser i matsal motsvarar volymen elever. 

Arbetsmarknadsenhetens långsiktiga lokalbehov hanteras inom den gemensamma 
lösningen för kommunens administrativa lokaler som är under utarbetande. 
Lösningen med lokaler på gamla brandstationen är i dagsläget att se som temporär. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 22    GoV.2021.0588 

Yttrande över förslag till Trafikstrategi i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslövs kommun, har tagit fram ett förslag till 
trafikstrategi 2035. En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur 
trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot 
kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan 
konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen. Detta är Gymnasie- 
vuxenutbildningsnämndens yttrande över förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till Eslövs trafikstrategi 2035 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224, 2021 -  Trafikstrategi i 

Eslövs kommun 
 Följebrev till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun 
 Eslöv trafikstrategi 2035 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §198, 2020 Uppdrag att ta fram en 

trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
För trafikstrategin i Eslövs kommun finns det framtaget ett inriktningsbeslut vars 
funktion är att sätta ramarna för strategins innehåll och fokusområden. 
Inriktningsbeslutet för trafikstrategin formuleras: 

”Inom tätorterna Eslöv, Marieholm och Löberöd präglas gaturummen av trygga och 
säkra miljöer som skapar goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Oavsett val 
av transportmedel är framkomligheten och tillgängligheten god. Infrastrukturen 
stödjer ett levande näringsliv och underlättar ett gott företagsklimat. De olika 
trafikslagen samverkar för att skapa en god stadsmiljö. Arbetspendling sker till hög 
grad med hållbara transportsätt tack vare goda kopplingar till kollektivtrafiknoder 
från gång-, cykel- och biltrafiken.” 

På orterna Eslöv, Marieholm och Löberöd finns ett kommunalt huvudmannaskap 
över för väghållningen. På övriga orter ansvarar annan väghållare. 

Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra övergripande mål. Målen syftar till att 
göra det lätt att resa hållbart i Eslövs kommun, skapa framkomlighet till allt för alla, 
göra Eslövs kommun sammankopplat samt skapa en trygg, säker och tillgänglig 
trafikmiljö. För att tydliggöra vad de övergripande målen innebär för de olika 
trafikslagen gång och cykel, kollektivtrafik, bil och parkering samt tunga transporter 

11 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-14 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

och gods, har delmål tagits fram. Strategierna är kopplingen mellan delmålen och 
åtgärderna i trafikplanen. 

Delmålen som närmast berör nämndens verksamhetsområde är: 

 Skapa säkra vägar för fotgängare och cyklister till skolor och andra större 
målpunkter för barn och unga. 

 En av strategierna för att nå delmålet är att hastighetssäkra gång- och 
cykelpassager. 

Denna strategi är tillämpbar vid Carl Engströmgymnasiet där delar av verksamheten 
bedrivs norr om Östergatan och andra delar söder om. Ett tydligare nätverk av cykel- 
och gångpassager i anslutning till skolan skulle sannolikt gynna elevernas möjlighet 
att ta sig till skolan gåendes eller cyklandes. 

Gymnasieelever i Harlösa och Holmby har svårt att inom rimlig tid ta sig med 
kollektivtrafik till Carl Engströmskolan. 

Yrkanden 
Ordförande Eva Bengtsson (S)  yrkar på tilläggsbeslut på förvaltningens förslag till 
beslut, att lägga till "En del gymnasieelever i Eslövs kommun inte kan ta sig med 
kollektivtrafik till Carl Engströmskolan. 

Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till ordförande Eva Bengtsson yrkande på 
tilläggsbeslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition och finner att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt ordförande Eva Bengtsson (S) 
tilläggsyrkande. 

  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
med tillägg: 

-  att en del gymnasieelever i Eslövs kommun inte kan ta sig med kollektivtrafik till 
Carl Engströmskolan. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 
  

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Paragrafen är justerad 
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§ 23    GoV.2022.0030 

Kompetensförsörjningsplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en av 
Eslövs kommuns större utmaningar. En god kompetensförsörjning ska leda till att 
kommunen framöver klarar sitt samhällsuppdrag, når Eslövs kommuns politiska mål 
och visionen om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. För att säkra upp 
att Barn och Utbildning klarar sitt uppdrag nu och i framtiden har en 
kompetensförsörjningsplan tagits fram. 

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar att attrahera och rekrytera 
rätt kompetens, utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna om goda 
avslut. Andra personalstrategiska områden som arbetsmiljö, lön, ledarförsörjning och 
bemanning har stor betydelse för kompetensförsörjningen. En god arbetsmiljö kan 
locka nya medarbetare till våra verksamheter men framförallt få befintliga 
medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Även lönebildningen kan vara en faktor. 
Inte minst den lönestruktur som råder i konkurrens med övrig arbetsmarknad och 
närliggande kommuner. Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och få 
kompetensutveckling. Individens kompetens behöver utvecklas och fördjupas under 
hela det yrkesverksamma livet, dels för att kunna möta verksamhetens behov men 
kanske främst för att ge personlig stimulans, utmaning och meningsfullhet vilket 
bidrar till arbetsglädje. Medarbetare som redan finns i verksamheten och trivs är 
goda ambassadörer och en resurs i arbetet med att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i organisationen, 
tydliggöra kommande kompetensbehov samt att visa på planerade åtgärder och 
arbetssätt för att fylla kompetensbehovet på kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 
 Kompetensförsörjningsplan Barn och Utbildning 2022 
 Kompetensförsörjningsplan Barn och Utbildning 2022 
 Kompetensförsörjningsplan Barn och Utbildning 2022 bilaga 
 

Beredning 
Kompetensförsörjningsplanen utgår ifrån de fem områdena Attrahera, Rekrytera, 
Utveckla, Behålla och Avsluta (ARUBA). ARUBA-modellen hjälper till att fokusera 
på kompetensförsörjningsutmaningen ur flera perspektiv och bidrar till mer 
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heltäckande åtgärder för att stärka och säkerställa den framtida 
kompetensförsörjningen. 

Utifrån en nulägesanalys har Barn- och utbildningsförvaltningen sett behov av 
åtgärder inom områden kopplat till ARUBA, vilka har förts in i 
kompetensförsörjningsplanen. 

Planen är framtagen och samverkad tillsammans med berörda fackförbund inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner inriktningen för 
kompetensförsörjningsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 24    GoV.2022.0010 

Bokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om 
verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2021. 

Beslutsunderlag 
 Bokslut 2021 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Bokslut GoV 2021 - Bokslutsrapport 
 Bokslut GoV 2021 - Bilaga måluppfyllelse under mandatperioden 
 Bokslut 2021 GoV - Tabellbilaga 
 Bokslut 2021 GoV - Sammanställning av riktade statsbidrag 
 

Beredning 
Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 4,3 mkr 
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet år 2021. Under året erhöll 
nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kommunens generella 
skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året, men om 
statsbidraget räknas med uppvisar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett 
överskott om 6,5 mkr. Överskottet hänför sig främst från högre interkommunala 
intäkter än budgeterat och lägre interkommunala kostnader än budgeterat. 

Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsanslag om 1,5 mkr har 1,2 
mkr används. Investeringar har gjorts till IT inom vuxenutbildningen och utrusning 
till Arbetsmarknadsenhetens yttre verksamheter. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna det upprättade 
förslaget till bokslut för nämndens verksamheter och översänder bokslutsrapport, 
tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 25    GoV.2022.0003 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad i enlighet med kommunens 
ekonomiska styrprinciper, eftersom redovisningen för januari inte är fullständig så 
upprättas ingen månadsrapport för denna period. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport januari 2022 
 

Beredning 
Redovisningen för januari är inte fullständig på grund av att bokföringsperioden för 
månaden fortfarande är öppen och många större intäkts- och kostnadsposter saknas. 
Det ekonomiska utfall som finns för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
januari är därför inte relevant att jämföra med budget för tillfället. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 26    GoV.2022.0009 

Uppföljning av intern kontrollplan 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt Eslövs kommuns författningssamling, Reglemente för intern kontroll § 10, ska 
nämnden senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av Intern kontroll 2021 
 Intern kontrollplan 2021 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 
 Riskanalys för kontrollområden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan 

för intern kontroll 2021 
 

Beredning 
Redovisning av granskning enligt intern kontrollplan 2021 har upprättats. Av 
redovisningen framgår det att ärendet Intern kontroll – Omfattning av 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) på yrkesprogram på kommunens gymnasieskola 
flyttades till sammanträdet i oktober. Även ärendet Intern kontroll - Dimensionering 
och nyttjande av kommunens gymnasieskola flyttades först från sammanträdet i 
november till december där det sedan beslutades att ärendet utgår. 

Förvaltningen har haft personalomsättning vilket har gjort att det saknades 
handläggare för att redovisa de båda ärenden enligt Intern kontrollplan 2021. 

När rekrytering av avdelningschef var klar, påbörjades arbete med att redovisa 
ärendena enligt Intern kontroll plan 2021. Ärendet Intern kontroll – Dimensionering 
och nyttjande av kommunens gymnasieskola utgick, då en mer grundlig redovisning 
togs fram som redovisades på nämndens sammanträde i januari 2022. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljning 
av intern kontrollplan 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 

Paragrafen är justerad 
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§ 27    GoV.2022.0011 

Intern kontroll - Rapportering av antal avhoppade gymnasieelever  

Ärendebeskrivning  
Inom ramen för intern kontroll önskar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden årlig 
uppföljning av antal elever som hoppar av sin gymnasieutbildning. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontroll - Rapportering av avhoppade gymnasieelever 
 Antal avhoppade gymnasieelever februari 2022 
 

Beredning 
Att elever hoppar av sina gymnasiestudier är ofta negativt för elever både utifrån att 
de riskerar att inte slutföra sina utbildningar och för att de, i den mån de hoppar av i 
syfte att byta utbildning, slutför sin utbildning senare än om de inte hoppat av. 
Samtidigt finns det positiva perspektiv som att elever som hamnat på fel utbildning 
gör kloka omval. 

När en elev hoppar av sina studier genomförs på skolan ett avbrottssamtal. Detta 
samtal försöker ringa in skälet till avhoppet, vad eleven ska göra istället för att gå i 
skolan och, i förekommande fall, identifiera elever som ska rapporteras till det 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

Under perioden 16 september 2021 till 1 februari 2022 har 44 elever hoppat av från 
sina studier på Carl Engstömgymnasiet. Perioden 18 augusti till 15 september 2021 
ingår ej i statistiken då denna period tillhör antagningsperioden och det rör sig många 
elever mellan skolorna inom perioden. 

Avhoppen från Carl Engströmgymnasiet fördelar sig över årskurser som följer: 

 20 elever från årskurs 1 
 14 elever från årskurs 2 
 10 elever från årskurs 3 

Avhopp är statistiskt vanligare från IM-program än från nationella program. Detta 
statistiska samband förstärks över årskurserna. Totalt sett är avhoppen från olika IM-
program något mer än 50 % av alla avhopp på skolan. Det är också vanligare att 
hoppa av från yrkesprogram än från högskoleförberedande program. 

Skälen till avhopp varierar stort från ungdom till ungdom men det är relativt vanligt 
att man hoppar av en utbildning för att byta skola eller byta program inom skolan. 
Tyvärr är det ganska vanligt att av de 44 som hoppat av gör det på grund av 
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hög frånvaro med efterföljande brister i resultat. Mer ovanligt är att elever hoppar av 
hälsoskäl. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger 
den till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 28    GoV.2022.0006 

Elevers upplevda trygghet och studiero i gymnasieskolan  

Ärendebeskrivning  
Gymnasieskolan genomför årligen en enkätundersökning avseende hur de studerande 
upplever trygghet och studiero på Carl Engströmgymnasiet. Enkätundersökningen är 
ett viktigt underlag i arbetet med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor på skolan. 
Resultatet används för att planera insatser och eventuella förändringar i det 
förebyggande arbetet som kopplas till trygghet och studiero. 

Beslutsunderlag 
 Elevers upplevda trygghet och studiero 
 Elevers upplevda trygghet och studiero höstterminen 2022 analys 
 Trygghet och studiero Data 
 Enkät Trygghet och trivsel 
 

Beredning 
Elevers upplevelse av trygghet och studiero är fortsatt goda på Carl 
Engströmgymnasiet. Genomförd enkät är en befästelse av de senare årens 
enkätresultat som anger att elever i mycket hög grad anser sig vara både trygga och 
ha god studiero på skolan. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av och godkänner rapporten. 

Beslutet skickas till  
Rektor Carl Engströmgymnasiet 

Paragrafen är justerad 
 

  

22 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-14 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 29    GoV.2022.0001 

Förvaltningschefen informerar  

 Covid-19  
o Frånvaron som tidigare har varit hög både bland elever och personal 

minskar och det är på väg att bli bättre 
 Internationell Idrottsutbildning (NIU)  

o Svenska Bordtennisförbundet har tillstyrkt 18 utbildningsplatser från 
hösten 2023 

o Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten har, enligt nämndens 
önskan, skrivit brev till Svenska Handbollsförbundet angående 
minskningen av utbildningsplatser. Inget svar har inkommit. 

 Ledamot Anna Biegus-Nilsson ställde frågan på ett tidigare 
nämndssammanträde om antal matlådor som levererades ut till elever då 
skolan var stängd och undervisningen bedrevs på distans på grund av 
pandemin. Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten meddelar att 5 500 
matlådor levererades. 

 Förvaltningen kommer att anordna en utbildningsdag den 5 april 2022 för 
nämnden. Utbildningen planeras bli en halvdag. 

 Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan, Skånes kommuner hade 
möte den 11 februari och beslutade bland annat att ge förvaltningscheferna i 
uppdrag  

o att titta på om det går att göra undantag för vissa program avseende 
fritt sök 

o att ta fram en gemensam prislista Skåne/Blekinge 
o att titta på utbud och dimensionering 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 30    GoV.2022.0004 

Information om lokaler  

Inget nytt att informera om. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

24 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-14 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 31    GoV.2022.0005 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Ledamot Peter Sjögren (M) meddelar att nästa sammanträde är den 17 februari 2022. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 32  

Övrigt  

Ordförande Eva Bengtsson (S) meddelar att nämndens sammanträde i mars är inställt 
på grund av få ärenden. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 33  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0374-1 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av YH-kur 

Produktionsteknik 

GoV.2021.0229-12 3D-printingspecialist YH Eslöv 

GoV.2022.0051-1 Avtal konferens 

GoV.2021.0229-13 Beslut 3D-printingspecialist 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 34   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2022.0049-1 Kommunstyrelsens beslut § 8, 2022 Antagande av riktlinjer för 

utövande av kommunstyrelsens uppsiktplikt 

GoV.2022.0049-2 Riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens uppsiktplikt 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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