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§ 25  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Nedanstående deltagare är närvarande under informationsmötet men inte under 
beslutsmötet. 

Sven-Olof Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Kerstin Brink (SD) 
  

Paragrafen är justerad 
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§ 26  

Val av justerare  

Håkan Jölinsson (SD) utses att jämte ordförande Claus-Göran Wodlin (M) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 27    GoV.2021.0062 

Yttrande över förslag till lekplatsplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MoS) har skickat förslag till Lekplatsplan till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Lekplatsplanen ger en 
överblick över information relaterat till barn och lekplatser, läget i kommunen idag 
och hur arbetet med lekplatser föreslås fortgå i en strategisk riktning. Lekplatsplanen 
har initierats av avdelningen gata, trafik och park på MoS. Detta med anledning av 
att översiktsplanen för Eslöv 2035, antagen i Kommunfullmäktige 2018, konstaterat 
att kommunens lekplatser, skolgårdar och parker idag inte tillgodoser barns behov av 
lek och rörelse i tillräckligt hög utsträckning. MoS konstaterar att uppväxtmiljön och 
möjligheten till lek är en viktig del i barns utveckling och att lekplatser därmed är ett 
samhällsintresse. Ytterligare en anledning till framtagandet av lekplatsplanen är för 
att få ett bättre budgetplaneringsunderlag till åtgärder för lekplatser placerade på den 
allmänna platsmarken. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till Lekplatsplan 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 2021 Remittering av förslag 

till lekplatsplan. 
 Remiss om förslag till lekplatsplan för Eslövs kommun 
 Bilaga 1 Kartmaterial optimerad. 
 Bilaga 2 Samtal med barn och enkät 
 Bilaga 3 analys av Eslöv  kommuns lekplatser 
 

Beredning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tycker kommunens arbete med att bidra 
till mer lek, rörelse och bättre uppväxtmiljö är viktigt och ser väldigt positivt på 
framtagandet av Lekplatsplanen. En väl underbyggd Lekplatsplan är relevant för att 
säkerställa en hög kvalité på kommunens lekplatser och likvärdighet gällande 
tillgången på lekplatser på allmän platsmark. 

Vid så kallade utflyktslekplatser bör siktet vara att skapa attraktionskraft även för 
ungdomar i gymnasieåldern. Dessa lekplatser som fungerar som sociala noder i 
kommunen kan bli viktiga mötesplatser även för denna målgrupp. Miljöer för denna 
åldersgrupp bör utformas i dialog med ungdomar för att säkerställa dess relevans. 
Här är även belysning i anslutning till utflyktslekplats viktig att ta i beaktande. 
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Yrkanden 
Marianne Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att dialog ska tas med ungdomar i 
gymnasieåldern vi utformning av så kallade utflyktslekplatser. 

Gymnasie- och vuxenutbildningen tillstyrker förslag till lekplatsplan 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 28  

Redovisning av utredning av El- och Energiprogrammet  

Utredare Ann-Marie Borgqvist informerar nämnden om den pågående utredningen 
av El- och energiprogrammet. 

Yrkanden 
Marianne Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tackar för lägesrapporten och ger 
förvaltningen i uppdrag att slutföra utredningen med målsättningen att intag till El- 
och energiprogrammet från och med läsåret 2022 ska ske till reguljärt nationellt 
program (ej lärlingsutbildning). Utredningen ska även belysa de ekonomiska och 
lokalmässiga förutsättningarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 29    GoV.2021.0024 

Uppföljning av personalens hälsotal  

Ärendebeskrivning  
I rapporten redovisas hälsotalen för medarbetarna inom Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av personalens hälsotal 2020 
 Uppföljning av personalens hälsotal 2020, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
 

Beredning 
Arbetet med att förbättra hälsotalen är en viktig fråga för Eslövs kommun som 
arbetsgivare. 

Yrkanden 
Eva Bengtsson (S), Marianne Svensson (S) och Peter Sjögren (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen med godkännande 
till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 30    GoV.2021.0010 

Patientsäkerhetsberättelse  

Ärendebeskrivning  
Enligt intern kontrollplan 2020 ska information ges till nämnden avseende 
patientsäkerhet inom elevhälsan. 

Beslutsunderlag 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 

Beredning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska göras 
tillgänglig för de som vill ta del av den. 

Yrkanden 
Marianne Svensson (S) och Håkan Jölinson (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och elevstödsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 31    GoV.2021.0135 

Yttrande över förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026  

Ärendebeskrivning  
Förslag till operativ lokalförsörjningsplan för 2022-2026 har översänts till Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Nämnden har tidigare yttrat sig över det 
underlag som Barn och Utbildning lämnat till lokalförsörjningsplaneringen. 

Beredning 
Förslaget till operativ lokalförsörjningsplan för nästa planeringsperiod skiljer sig från 
gällande plan främst genom att den inledande delen med strategier, riktlinjer m.m. 
inte finns med mera. Dessa kommer att hanteras i annan ordning och tills något annat 
är beslutat kommer innehållet i nuvarande lokalförsörjningsplan att fortsätta gälla. 

De synpunkter som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framfört finns med i 
planen. 

Utredning av en eventuell flytt av verksamheten (El- och energiprogrammet och 
fordonsprogrammet som lärlingsutbildningar) vid Hyveln pågår och kan eventuellt 
arbetas in i lokalförsörjningsplanen senare under året. Inriktningen är att El- och 
energiprogrammet ska övergå till reguljärt nationellt program fr.o.m. hösten 2022 
vilket innebär att andra lokaler behövs. Fordonsprogrammet bör i så fall flytta till 
andra lokaler samtidigt. 

Arbetsmarknadsenheten har identifierat brister i arbetsmiljön vid Våfflan. Dessa 
kommer att hanteras med temporära lösningar i avvaktan på ett mer långsiktigt 
ställningstagande kring byggnaden och området. 

En utveckling av ytorna för idrottsundervisning vid Bergaskolan (idrottsparken) 
planeras i enlighet med önskemål från skolan. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att en flytt av Fordonsprogrammet 
och El- och energiprogrammet till lokaler nära Carl Engströmskolan hösten 2022 
arbetas in i lokalförsörjningsplanen. I övrigt tillstyrker nämnden förslaget till 
operativ lokalförsörjningsplan. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 32    GoV.2021.0026 

Vårprognos 2021  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en vårprognos avseende 
verksamheternas ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande 
del av året. Vårprognosen omfattar även helårsprognoser för verksamhetsmått och 
investeringar. 

Beredning 
Redovisning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med mars är ett 
överskott om cirka 5,2 mkr. Detta överskott återfinns främst inom verksamheterna 
för gymnasieskola i egen regi och gymnasial vuxenutbildning. Överskottet för 
gymnasieskolan i egen regi hänför sig främst från högre interkommunala intäkter än 
budgeterat, samt att inga måltidskostnader har debiterats verksamheten ännu. 
Överskottet inom gymnasial vuxenutbildning beror enbart på att statsbidrag som 
avser hela fösta halvåret redan inkommit. 

Helårsprognosen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en budget i balans, 
där ett överskott prognostiseras för gymnasieskolans verksamhet och ett underskott 
för vuxenutbildningen. 

Yrkanden 
Marianne Svensson (S) yrkar att ändra förvaltningens förslag till beslut till: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 
- att överlämna vårprognos till kommunstyrelsen 
- att budgetväxlingen avseende lokalkostnad för Våfflan om 0,51 mkr från kultur- 
och fritidsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall göras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Marianne 
Svensson (S) förslag. 

  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 
- att överlämna upprättad vårprognos till kommunstyrelsen 
- att budgetväxling avseende lokalkostnader för Våfflan om 0,51 mkr från kultur- och 
fritidsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall göras. 

13 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-19 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 33    GoV.2021.0075 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden”  

Ärendebeskrivning  
Skolverket har i januari 2021 beslutat om fördelning av tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 (skolmiljarden). Syftet med statsbidraget är att det 
ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att säkerställa att barn och elever får 
den utbildning de har rätt till trots 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 2020. Statsbidraget för Eslövs kommuns 
uppgår till 3 626 664 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden 
 Fördelning skolmiljarden 2021 - Eslövs kommun 
 

Beredning 
Skolverket har inte gett några andra direktiv till kommunerna, om hur statsbidraget 
ska fördelas, mer än att det ska fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. 
Kommunerna äger rätten att besluta vilka skolformer som ska omfattas av stödet. 
Någon återrapportering ska inte ske till Skolverket. Bidraget utbetalas till kommunen 
vid två tillfällen. 

Den tillfälliga förstärkningen av det statliga stödet till Eslövs kommun kommer 
proportionellt fördelas utifrån antal elev i årskurs 7-9 i grundskolan och 
grundsärskolan, samt till elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Att 
fördelningen görs till dessa elevgrupper beror på att pandemin har haft störst 
påverkan där. Exempel på detta är att undervisningen till och från bedrivits som fjärr- 
och distansundervisning sedan pandemin startade, att det arbetsplatsförlagda lärandet 
kraftigt påverkats samt att prao har blivit inställt. Statsbidrag per elev blir utifrån 
fördelning 1 353 kronor. 

Statsbidraget kommer att utbetalas som ett engångsbelopp (beräknas ske i juni). 
Bidraget kommer att fördelas utifrån Eslövs kommuns elevers skolplacering i 
elevregistret per november 2020. Utbetalning kommer ske till fristående och 
kommunens egna skolenheter.    

Ingen utbetalning kommer att göras till andra kommuner som hade elever från Eslövs 
kommun placerade i november 2020. Dock kommer statsbidrag att avsättas centralt 
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och proportionerligt utifrån samma principer som till kommunens egna 
skolenheter samt fristående skolenheter. Anledningen till detta är att kommunen 
förväntas få ökade interkommunala kostnader, detta på grund av att kommuner som 
har elever från Eslövs kommun planerar att öka elevpengen på grund av 
statsbidraget. 

Yrkanden 
Marianne Svensson (S) och Peter Sjögren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fördela den tillfälliga 
förstärkningen till skolväsendet 2021 enligt ovan. 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 34    GoV.2021.0084 

Yttrande över granskning av intern kontroll  

Ärendebeskrivning  
En granskning av intern kontroll har genomförts på uppdrag av Eslövs kommuns 
förtroendevalda revisorer. Granskningsrapporten och revisionens missiv har 
översänts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande och begäran med 
svar på av revisionen angivna rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över granskning av intern kontroll 
 Missiv intern kontroll 
 Granskningsrapport intern kontroll 
 GoV - Åtgärder till rekommendationer 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i sin revisionsgranskning avseende 
intern kontroll bedömt att kommunstyrelsen och nämndernas internkontrollarbete 
inte är tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att kommunstyrelsen borde i enlighet 
med sitt ansvar ta sig an uppgiften med att ta fram anvisningar för hur den 
kommunala organisationen ska arbeta med sina riskanalyser samt mallar för att 
dokumentera genomförda kontroller. Även kommunstyrelsens uppsikt behöver 
förbättras. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 
riskbedömning, dokumentation av genomförda kontrollmoment och säkerställ att 
dessa efterlevs, öka sin uppsikt avseende nämndernas interna kontroll, fastställa sin 
internkontrollplan, samt godkänna sin uppföljning av interkontrollen. 

Dessutom föreslås kommunstyrelsen och nämnderna att tillse att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av 
internkontrollarbete under året så att kontroller sker kontinuerligt och att 
återrapportering av genomförda kontroller sker, samt aktivt delta i risk- och 
väsentlighetsbedömningen. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var 
och en av rekommendationerna ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att 
vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Rekommendationerna som 
revisionen ger till samtliga nämnder är att 

 tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetslanalys 

17 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-19 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroll sker 

 aktivt delta i risk- och väsentlighetsbedömningen. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser, liksom revisionen och 
granskningsrapporten, att det finns ett behov av översyn av kommunens regelverk för 
intern kontroll. Detta behöver utvecklas i takt med utvecklingen av och kraven på 
styrdokument. Nämndens arbete med internkontroll är avhängt detta regelverk. På 
grund av detta kan specifika åtgärder för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
inte anges. 

Yrkanden 
Marianne Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända yttrandet till 
revisionen. 

Beslutet skickas till  
Revisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 35    GoV.2021.0025 

Kursutbud vuxenutbildningen 2021  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om vuxenutbildningens 
såväl interna som externa kursutbud. Beslut om kursutbud fattas årligen och omfattar 
kommande antagningar till kurser. 

Beslutsunderlag 
 Kursutbud vuxenutbildningen 2021 
 Interna kurser vux 2021 
 Externt kursutbud vux 2021 
 

Beredning 
Kursutbudet på vuxenutbildningen ska omfatta kurser vilka är eftersökta för att 
uppnå allmän och/eller särskild behörighet. I och med den lagändring som skedde 
inför 2017 skapades en omfattande rätt att läsa in allmän behörighet och olika 
särskilda behörigheter inom ramen för vuxenutbildningen. Kursutbudet har ökat med 
ett antal kurser som behövs för utbildningar inom de så kallade yrkespaketen. Vidare 
ska kursutbudet möjliggöra flexibilitet, deltids- respektive heltidsstudier och 
balansera resurser mot efterfrågan. I föreslaget kursutbud uppnås dessa faktorer. 

Yrkanden 
Marianne Svensson (S) och Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslaget kursutbud. 

Beslutet skickas till  
Rektor, vuxenutbildningen 
Biträdande rektorer, vuxenutbildningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 36    GoV.2021.0116 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2021  

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, meddelarfrihet för anställda, 

förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2021 
 Sekretess för anställd, förtroendevalda eller uppdragstagare i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
 

Beredning 
Nämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och hur de 
hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för de 
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 de som är förtroendevalda. Samma 
information 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. 

Yrkanden 
Peter Sjögren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av den översiktliga 
informationen om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda i 
Eslövs kommun. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, Juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 37    GoV.2021.0005 

Förvaltningschefen informerar  

 Skånes kommuner har diskuterat möjligheten att flytta sista ansökningsdag 
till gymnasiet, gå grund av pandemin. Det blir för komplicera så sista 
ansökningsdag ligger kvar som tidigare. 

 På grund av pandemins påverkan på studiesituationen har Skånes kommuner 
varit i kontakt med Högskolerådet om möjligheten att ändra datum för sista 
dag för komplettering vid sök till Högskola/Universitet. Sista 
kompletteringsdag är den 5 juli. 

 Måltidschef på Serviceförvaltningen förvaltningschef på Barn- och utbildning 
har gjort en temporär överenskommelse mellan 1 januari - 30 juni 2021 om 
att förvaltningen inte ska faktureras volymer för de rörliga kostnaderna i 
samband med måltiderna. 

 Pågående rekrytering av avdelningschef. 
 Ordförande har haft dragning på Kommunfullmäktiges sammanträde, bland 

annat informerat om Strategisk åtgärdsplan "Försörjningsstöd till 
egenförsörjning". 

 Pågående inventering av extratjänsterna. 
 Förvaltningschef, ordförande, avdelningschef och rektor har pågående dialog 

om gymnasiets utveckling/inriktning. 
 Budgetprocess 2022 
 Pandemins påverkan på verksamheten 
 Stödåtgärder kommer att erbjudas eleverna 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 38    GoV.2021.0015 

Information om lokaler  

Inget att informera, hänvisar till § 31 Lokalförsörjningsplan. 

Paragrafen är justerad 
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§ 39  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2020.0407-2 Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning på Carl 

Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0020-16 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-17 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0077-1 Anställningsavtal 

GoV.2021.0020-18 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-19 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-20 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2020.0225-12 Yttrande i mål 16314-20  till Förvaltningsrätten Malmö 

GoV.2021.0020-21 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2020.0407-7 Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning på Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0020-22 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-23 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2020.0401-12 Tilldelningsbeslut kurs i neuropsykiatri till  YH utbildningen 
Handledare Socialpsykiatri 

GoV.2021.0020-24 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-25 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-26 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-27 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-28 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-29 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 
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GoV.2020.0407-8 Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning på Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0020-30 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-31 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-32 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0156-1 Avtal gällande studier i matematik på gymnasienivå 

GoV.2021.0158-1 Avtal gällande examination i kurs Examensarbete, 15 
yrkeshögskolepoäng 

GoV.2021.0162-1 Uppdragsavtal gällande excelutbildning för studerande vid 
yrkeshögskoleutbildning Redovisningsekonom 

GoV.2021.0163-1 Ställföreträdande rektor för perioden 2021-03-31-2021-04-01 

GoV.2021.0020-33 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-34 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-35 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 
 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 40   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2020.0361-18 Avtal Kurser i handelsrätt till yrkeshögskoleutbildningen 

Redovisningsekonom 

GoV.2021.0079-2 Remiss dnr 2021:586 - Ansökan från Amerikanska Gymnasiet i 
Sverige AB 

GoV.2021.0080-2 Ansökan från 4ans Gymnasium AB 

GoV.2021.0082-1 Beslut om tillfälligt förordnande som förvaltningschef för Barn 
och Utbildning 

GoV.2021.0058-1 Beslut att ändra studiedagar till skoldagar för elever på Carl 
Engströmgymnasiet, Eslövs kommun 

GoV.2021.0085-1 Avslutade ärenden 2021-01-01--2021-02-08 

GoV.2020.0307-13 Protokoll, Tematisk kvalitetsgranskning individuella 
stödinsatser gymnasieskolan, Carl Engström 

GoV.2020.0307-12 Kommunicering, Skolinspektionens protokoll 

GoV.2021.0094-1 Remiss dnr 2021:731 Ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Thoren 
Business School Lund i Lunds kommun, Thorengruppen AB 

GoV.2021.0094-2 Ansökan 

GoV.2021.0095-1 Remiss dnr 2021:725 Ansökan om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren 
Business School Malmö i Malmö kommun, Thorengruppen AB 

GoV.2021.0095-2 Ansökan 

GoV.2021.0099-1 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för 
utökning av gymnasieskola i Malmö kommun, dnr 2021:659 
(1/3) 

GoV.2021.0099-2 B1.9_Nuvarande antal elever_DBG Malmö Möllan 
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GoV.2021.0099-3 Ansökan SI 2021-659. 

GoV.2021.0101-1 Servicenämndens belsut § 31, 2021 Sammanställning av det 
kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2020 

GoV.2021.0101-2 Systematiskt brandskyddsarbete – Riskbedömning och förslag 
till årlig handlingsplan 2021 

GoV.2021.0101-3 Sammanställning för årlig uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA) i Eslövs kommun 2020 

GoV.2020.0407-7 Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning på Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0109-1 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 
38 i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0109-2 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 
38 i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0109-3 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 
38 i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0109-4 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 
38 i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0109-5 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 
38 i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0109-6 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 
38 i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0085-2 Avslutade ärenden 2021-02-09-2021-03-24 

GoV.2020.0407-8 Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning på Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0134-1 Befolkningsprognos 2021-2037 

GoV.2021.0135-1 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2022-
2026 
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Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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