
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-19 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin/Möller kl. 18:00-21:00  
  
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) 
Mirza Mahmutovic (S)  ersätter Naser Gohari (S) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Håkan Jölinsson (SD) 
Katja Laine (V)  ersätter Mirjana Stakovska (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Kerstin Brink (SD) 
Benjamin Ülger (KD) 
Margaret Fritz (S) 
Pia Olsson (S) 

  
Övriga närvarande Kersin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Jörgen Larsson (bitr.förvaltningschef) 
Edward Jensinger (avdelningschef) 
Susanne Jonasson ( nämndsekreterare) 
Erik Lensell (utredare) §§35-39 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 

  
Utses att justera Peter Sjögren (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-04-26   
  
Protokollet omfattar §§35-63 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Peter Sjögren (M)  
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Innehåll 
 

§35 Upprop 

§36 Val av justerare 

§37 Uppföljning av personalens hälsotal 

§38 Yttrande över förslag på operativ lokalförsörjningsplan 2023 

§39 Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10 

§40 Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning avseende beslut om att inte lämna ut allmän handling 

§41 Yttrande över revisionens granskning av kommunens avtalshantering 

§42 Vårprognos 2022 

§43 Serviceabonnemang lokalvård 

§44 Statsbidrag yrkesvux, yrkesvux kombinationsutbildning och 
yrkesförarutbildning 2023 

§45 Utredning Programutbud och lokaldimensionering (delrapport) 

§46 Skolbiblioteksplan 

§47 Uppföljning av de Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA) 

§48 Kursutbud vuxenutbildningen 

§49 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från NTI Gymnasiet Macro 
AB 

§50 Yttrande till skolinspektionen på ansökan från Praktiska Studier Riks AB 

§51 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från NTI Gymnasiet Macro 
AB 

§52 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Ljud & Bildskolan AB 

§53 Yttrande till skolinspektionen på ansökan från Move & Walk Sverige 
AB 

§54 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Drottning Blanka 
gymnasiet Kronan AB 

§55 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Thorengruppen AB i 
Lund 

§56 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Thorengruppen AB i 
Malmö 

§57 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Lars-Erik Larsson 
Gymnasiet, samhällsvetenskapsprogrammet 

§58 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Lars-Erik Larsson 
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Gymnasiet, naturvetarprogrammet 

§59 Yttrande till Skolins. på ansökan från Lars-Erik Larsson Gymn. 
naturvetenskaps- och Samhällesvetenskapsprog. 

§60 Förvaltningschefen informerar 

§61 Information om lokaler 

§62 Redovisning av delegeringsbeslut 

§63 Anmälningar för kännedom 
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§ 35  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 36  

Val av justerare  

Beslut 
Peter Sjögren (M) utses att jämte ordförande Claus-Göran Wodlin (M) att justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 37    GoV.2022.0024 

Uppföljning av personalens hälsotal  

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

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av personalens hälsotal 2021 
 Uppföljning av personalens hälsotal 
 

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 38    GoV.2022.0007 

Yttrande över förslag på operativ lokalförsörjningsplan 2023  

Ärendebeskrivning  
Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med 
budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när 
budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är 
att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån 
förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag med 
mera. Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den 
nyss antagna planen. 

Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika förvaltningarna tar 
fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan ligger till grund för 
framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. Denna tjänsteskrivelse är 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remissversionen som remitterats 
från kommunstyrelsen till alla nämnder. Det färdiga förslaget till 
Lokalförsörjningsplan kommer efter färdigställande att utgöra ett av underlagen i 
kommunens budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag på operativ lokalförsörjningsplan 2023 
 Remissversion av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 

2023-2027 
 

Beredning 
Det underlag som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tidigare lämnat in finns 
nu infört i remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen för 2023. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
och överlämnar den tillsammans med beslutsunderlag till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 39    GoV.2021.0255 

Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10  

Ärendebeskrivning  
Syftet med den föreslagna detaljplanen är att skapa förutsättning för utveckling av 
BioGaias fabrik på gräsytan mellan nuvarande fabrik och Källebergsskolan. Idag 
används gräsytan som bollplan både under rast och för undervisning i idrott- och 
hälsa. Den nya detaljplanen behöver tillgodose fortsatt goda kommunikationer för 
gångare och cyklister genom området samt hanteringen av dagvatten och skyfall 
inom området. Förslaget om fabriksbygge går emot översiktsplanens utpekande av 
området som grönområde. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande granskning detaljplan skatan 10 
 Planbeskrivning 
 Trafikutredning Skatan 10 
 Dagvatten- och skyfallsutredning Skatan 10 
 PM biotopskydd 
 Plankarta 
 Geo- och miljöteknisk undersökning 
 Skatan 10 Samrådsredogörelse 
 

Beredning 
I samrådskedet pekade vi ut vilken påverkan uppförandet av fabriken riskerade få för 
de pedagogiska verksamheterna som verkar på Bergaområdet i allmänhet och 
Källeberg i synnerhet. 

Trafik 
Tung trafik (10 leveranser per dag) kommer dela infart med skolan. Eftersom ingen 
förändring i planen är föreslagen från samrådskedet kvarstår detta problem framgent. 

Byggnadshöjd 
Även byggnadshöjden med tillåtna 11 m på fabriksbyggnaden kvarstår i förslaget. 
Även om kommunledningskontoret kunnat påvisa att fabriken inte kommer skugga 
utemiljön för barnen kommer det rekreativa värdet av utemiljön på skolan påverkas 
av att en så hög byggnad på grannfastigheten. 

Parkmiljön 
Den parkyta som planeras kan användas för rastverksamhet delvis men är fortsatt för 
liten för idrottsundervisning. Det betyder att skolan får en försämring av sin 

9 ( 45 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-19 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

möjlighet att bedriva undervisning av hög kvalité när fabriken byggs på elevernas 
fotbollsplan. Eftersom utomhusytorna på Bergaområdet disponeras gemensamt får 
det effekt för all idrottsundervisning på Bergaområdet. 

Barnkonsekvensanalys 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att påverkan för elevernas 
räkning blir så pass stor att en djupare barnkonsekvensanalys behöver göras gällande 
detaljplaneändringen som föreslås. Innan antagande kan planförslaget behöva 
anpassas för att inte riskera att försämra barnens villkor inom området. 

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

  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill att en barnkonsekvensanalys tas fram 
för att tydligare belysa hur barnens perspektiv kan beaktas i samband med antagande 
av ny detaljplan för Skatan 10. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 40    GoV.2022.0120 

Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning avseende beslut om att inte lämna ut allmän 
handling  

Ärendebeskrivning  
Revidering av delegeringsordningen. Uppdatering av delegater i utvalda 
delegationsnummer, D.5 – D.9. 

Beslutsunderlag 
 Revidering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegeringsordning 
 Gymnasie- och utbildningsnämnden - förslag på ny delegeringsordning 
 

Beredning 
Mot bakgrund av att tidigare administrativ chef för Barn och Utbildning har slutat 
och den nya tjänsten administrativ controller har tagit över delar av dennes 
arbetsuppgifter föreslås att administrativ chef utgår (se kursivt) från 
delegationsnumren D.5 – D.9 och att administrativ controller (se fetmarkerat) får 
motsvarande delegation. Vidare föreslås att avdelningschef också utgår från 
delegeringspunkterna (se kursivt). 

I korthet innebär de justerade delegationsnumren en rätt att fatta beslut om att inte 
lämna ut olika typer av allmänna handlingar och uppgifter, att lämna ut uppgifter 
med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller 
utnyttja den (D.7) samt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till annan 
myndighet om detta är nödvändigt för fullgörande av myndighetens verksamhet 
(D.9). 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ändra i delegeringsordningen i 
enlighet med förslagen i dokumentet "Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
delegeringsordning, förslag till beslut". 

Paragrafen är justerad 
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§ 41    GoV.2022.0095 

Yttrande över revisionens granskning av kommunens avtalshantering  

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

Beslutsunderlag 
 Yttrande över revisionens granskning av kommunens avtalshantering 
 Granskning av kommunens avtalshantering - Missiv avtalshantering 
 Granskningsrapport avtalshantering 
 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande över revisionens granskning av 

avtalshantering 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisioner har utifrån revisionsrapporten 
Granskning av kommunens avtalshantering bedömt att kunskapen om rådande 
riktlinjer och rutiner ut i verksamheterna behöver stärkas. Därtill kan 
avtalsuppföljning och arbetet med avvikelserapportering förbättras. I 
granskningsrapporten anges rekommendationer för alla nämnder i syfte att tillse att 
hanteringen av avtal systematiseras, rutiner och riktlinjer efterlevs och att 
nödvändiga uppföljningar och avvikelserapporteringar sker och kontrolleras. 

I det bifogade yttrandet redovisas de åtgärder som Barn- och 
Utbildningsförvaltningen kommer att vidta för att försäkra avtalshanteringen inom 
förvaltningens verksamheter. Av yttrande framgår att genomgång och kartläggning 
av befintliga rutiner och riktlinjer behövs för att försäkra kunskaperna bland 
förvaltningens ledningsgrupp och stödfunktioner. Med anledning av vad som 
framkommit i granskningsrapporter kommer förvaltningen även att förtydliga rutiner 
för registrator och andra som registrerar avtal i nämndens diarie- och 
ärendehanteringssystem. 

Yrkande 
Eva Bengtsson (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till Kommun revisionen. 

Beslutet skickas till  
Kommun Revisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 42    GoV.2022.0025 

Vårprognos 2022  

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 helårsprognos för verksamhetsmått och 
investeringar. 

Beslutsunderlag 
 Vårprognos 2022 
 Vårprognos 2022 GoV 
 Vårprognos 2022 GoV - Tabellbilaga 
 

Beredning 
Redovisningen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för årets första kvartal 
är ett överskott om 10,2 mkr. Överskottet återfinns främst inom verksamheterna för 
gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning. Anledningarna till överskottet i 
gymnasieskolan är att kostnaden för skolmåltider saknas för första kvartalet samt att 
de interkommunala intäkterna är högre än budgeterat. Överskottet inom den 
gymnasiala vuxenutbildningen beror på att statsbidrag som avser hela första halvåret 
har utbetalats under året första månader. Helårsprognosen för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden är en budget i balans. 

Antalet elever som går på gymnasieskolan, oavsett skolhuvudman, förväntas bli 
något färre än budgeterat. Inom vuxenutbildningen prognostiseras antal elever inom 
SFI, grundläggande vuxenutbildningen och yrkeshögskolan bli något lägre, men 
antalet inom den särskilda utbildningen för vuxna och gymnasiala vuxenutbildningen 
förväntas bli något högre. Nämndens anslag för investeringar kommer användas 
under året. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

 att beloppet om 4 mkr som finns budgeterat hos kommunstyrelsen avsedda 
för extra tjänster, ska kunna användas till andra former av insatsanställningar 

 att överlämna upprättad vårprognos till kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 43    GoV.2022.0012 

Serviceabonnemang lokalvård  

Ärendebeskrivning  
Lokalvården på kommunens gymnasie- och vuxenutbildning utförs av verksamheter 
inom servicenämnden, och är en del av enheternas internhyra. Till kommande 
internhyresavtal är nu förslag till serviceabonnemang för lokalvård utarbetade. 
Serviceabonnemangen innehåller rutiner för lokalvård, standardstädning, rutiner för 
storstädning, tilläggsbeställningar, arbetsbeskrivningar för alla 
städobjekt/lokaler/byggnader samt kostnader per enhet. 

Beslutsunderlag 
 Serviceabonnemang lokalvård för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Serviceabonnemang för lokalvård för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Beredning 
Under hösten 2021 har ett gemensamt utvecklingsarbete för att upprätta 
serviceabonnemang bedrivits mellan representanter från Serviceförvaltningen och 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med att upprätta serviceabonnemang är 
att  förtydliga, förenkla och digitalisera lokalvårdens tjänster. Abonnemangen 
kommer gälla tills vidare och vara en bilaga till kommande interhyresavtal. 

Kostnaden för lokalvården ingår i skolenheternas internhyra, som nämnden erhåller 
full budgetkompensation för. I förslagen till serviceabonnemangen anges att 
prisjustering för lokalvård ska ske efter beslut i kommunfullmäktige efter förslag från 
kommunens budgetberedning, och dessa prisjusteringar samt eventuella justeringar 
av tillkommande och avgående lokalytor kommer nämnden kompenseras för. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

 att godkänna serviceabonnemang för lokalvård för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningens verksamhet 

 att uppdra till förvaltningschefen att underteckna serviceabonnemanget. 
Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 44    GoV.2022.0196 

Statsbidrag yrkesvux, yrkesvux kombinationsutbildning och 
yrkesförarutbildning 2023  

Ärendebeskrivning  
Skolverket har utlyst möjligheten att ansöka om statsbidrag för Yrkesvux, Yrkesvux 
kombinationsutbildning och Yrkesförarutbildning för 2023. Enligt Skolverkets 
riktlinjer söker Eslövs kommun dessa statsbidrag tillsammans med 12 andra 
kommuner i sydvästra Skåne i en samverkan som benämns SSSV. 

Beslutsunderlag 
 Beslut att ansöka om  statsbidrag för Yrkesvux, Yrkesvux 

kombinationsutbildning och Yrkesförarutbildningen 2023 
 Utdrag delegationsordning Gov 
 

Beredning 
Statsbidragen Yrkesvux, Yrkesvux kombinationsutbildning ochYrkesförarutbildning 
är tre av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Även 
statsbidragen Lärlingsvux och Lärlingsvux kombinationsutbildning ingår i den 
regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen, men dessa bidrag kommer inte Eslövs 
kommun att ansöka om. 

Kortfattat ska statsbidragen gå till: 

 Yrkesvux, ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning inom komvux. 
 Yrkesvux kombinationsutbildning, ge fler vuxna en möjlighet att gå en 

yrkesutbildning inom komvux som kombineras med svenska för invandrare 
och eller svensk som andraspråk. Utbildningarna ska även kombineras med 
stödjande insatser. 

 Yrkesförarutbildning, ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar 
inom vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att kommunens vuxenutbildning 
ska ansöka om statsbidragen Yrkesvux, Yrkesvux kombinationsutbildning och 
Yrkesförarutbildning. 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    GoV.2021.0559 

Utredning Programutbud och lokaldimensionering (delrapport)  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdragit åt Barn- och 
Utbildningsförvaltningen att utreda hur ett framtida programutbud inklusive ett ökat 
mottagande av elever i enlighet med förväntad demografiökning i regionen skulle 
kunna se ut och planeras för Carl Engströmgymnasiet. Tillika beaktar utredningen 
hur lokaldimensioneringen på Carl Engströmgymnasiet kan se ut för att husera en 
utökad volym elever på skolan. 

Utredningen utgör underlag för nämndens beslut i september gällande programutbud. 

Beslutsunderlag 
 Utredning programutbud och lokaldimensionering (delrapport) 
 Utredning programutbud och lokaldimensionering vid Carl Engströmgymnasiet, 

Eslöv 
 

Beredning 
Inom perioden 2021 - 2030 förespår regionen en demografisk ökning av elever i 
åldersspannet 15 – 19 (gymnasieåldern). Ökningen bedöms vara av sådan art att det 
genererar ett ökat behov av gymnasieskolor och gymnasieplatser i regionen. 

Prognosen (Region Skåne och SCB) anger att antalet gymnasieungdomar kan öka 
med mellan 8 300 till 10 000 till 2026. Dessutom förväntas ökningen fortsätta och 
målgruppen prognostiseras att bli så stor som 12 500 fler än idag fram till 2030. För 
att möta dessa ökade volymer antas regionen behöva öka antalet gymnasieplatser 
genom att bygga nya, eller utöka befintliga, gymnasieskolor och planera utbudet 
gymnasieutbildningar efter den efterfrågan som gymnasisterna förväntas ha. 

För Eslövs kommun förväntas gruppen gymnasister öka med 16,5 % (från 2116 till 
2465). Historiskt brukar Eslövsungdomar i stor utsträckning söka sig till Lunds 
populära kommunala skolor och i övrigt söka till Carl Engströmgymnasiet. I ett 
framtidsscenario där vi kan förvänta oss att de populära skolorna i Lund blir än mer 
fulla än de är idag kan Eslövs kommun behöva möta det söktryck som kan komma 
att riktas mot Carl Engströmgymnasiet. Detta kan göras genom att skapa möjlighet 
att ta emot fler elever på skolan. Sådan möjlighet kan skapas genom att utöka 
befintligt bestånd av lokaler med ”Gamla Östra skolan” (C-Huset) vilket kan höja 
skolans kapacitet att ta emot elever från ca 800 elever till ca 1000 elever. Ett annat 
alternativ är att inte öka volymen elever på skolan. Det för med sig ett troligt 
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söktryck till befintliga program men också en ökad volym IM-elever. En ökning av 
IM-elever utan en ökning av elever på skolan innebär att något befintligt program 
troligtvis behöver avslutas. 

Vilka program som ska följa med en sådan ökad kapacitet blir i förlängningen en 
fråga för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta om. Utredningen lyfter 
ett antal förslag om hur nämnden kan resonera vid beslutsfattandet vilka också tar 
hänsyn till hela regionens utveckling. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av utredningen Programutbud 
och lokaldimensionering vid Carl Engströmgymnasiet, Eslöv och lägger den till 
handlingarna.   

Beslutet skickas till  
Rektor och bitr. rektor Carl Engströmgymnasiet 
 
Rekotr och bitr. rektor Carl Engströmgymnasiet vuxenutbildningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 46    GoV.2022.0033 

Skolbiblioteksplan  

Ärendebeskrivning  
Ansvaret för skolbiblioteksverksamheten i Eslövs kommun har den 1 januari 2022 
flyttats från Kultur- och fritidsförvaltningen till Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Skollagen anger att alla skolor och skolformer ska ha tillgång till ett skolbibliotek till 
stöd för elever och lärare. En skolbiblioteksplan blir det gemensamma 
styrdokumentet för att skapa en målinriktad, kvalitativ och likvärdig 
skolbiblioteksverksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Skolbiblioteksplan 
 Skolbiblioteksplan Eslöv 
 

Beredning 
Genom att de två pedagogiska nämnderna, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
och barn- och familjenämnden, tar över ansvaret för skolbiblioteksverksamheten kan 
en tydligare pedagogiskt inriktningen av skolbiblioteken genomdrivas. 

Målet med skolbiblioteksplanen är primärt att: 

 bidra till elevers utveckling inom språk- och läsutveckling och medie- och 
informationskunnighet (MIK) 

 skolbiblioteken blir en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. 
Skolbiblioteksplanen lyfter innehållsligt verksamheten i skolbiblioteken och hur 
skolorna därigenom kan skapa likvärdighet. Bland annat lyfter planen att 
skolbiblioteken ska ha lokal, bestånd, teknik och bemanning i enlighet med skollagen 
och motsvarar de enskilda skolornas behov. Planen lyfter rektors ansvar att 
säkerställa att skolbiblioteken används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. 

Dessutom lyfter skolbiblioteksplanen att skolbiblioteken ska ingå i det systematiska 
kvalitetsarbetet (RAN). Som en del i kvalitetsarbetet ska varje skola upprätta en 
handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksplanen ska uppnås. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot Skolbiblioteksplanen och 
lägger den till handlingarna. 
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Beslutet skickas till  
Rektor Carl Engströmgymnasiet 
 
Rektor Carl Engströms vuxenutbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 47    GoV.2022.0026 

Uppföljning av de Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA)  

Ärendebeskrivning  
Sedan årsskiftet 2018/2019 har det Kommunala aktivitetsansvaret bedrivits av 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ungdomar som tillhör det Kommunala 
aktivitetsansvaret är ungdomar som fullföljt skolplikten och är mellan 16-20 år. De 
deltar inte i en gymnasieutbildning eller har slutfört en gymnasieutbildning utan 
fullständig gymnasieexamen och har heller inte någon sysselsättning i form av 
studier eller arbete. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 2022 
 

Beredning 
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär dels att följa upp och kartlägga vilka 
ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, dels erbjuda dessa ungdomar insatser 
för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. Två gånger per år 
redovisas statistik till Skolverket via Statistiska central byrån (SCB) gällande såväl 
kartläggningen som de genomförda insatserna. 

För ungdomar inom årskullarna 2003, 2004 och 2005 (ungdomar som av åldersskäl 
typiskt borde genomföra gymnasieutbildning) med tillhörighet inom det kommunala 
aktivitetsansvaret under höstterminen fördelade sig på följande vis: 

Ungdomar födda 2005: 19 st (+19 som är kvar på grundskolan ett extra år) 
Ungdomar födda 2004: 20 st 
Ungdomar födda 2003: 19 st 

Av dessa ungdomar har totalt 13 stycken av olika skäl inte varit möjliga att nå för 
kontakt/erbjudande av aktivitet trots återkommande kontaktförsök. Kvar av de 
ungdomar som registrerats som målgrupp för KAA har totalt kontakt skapats med 45 
individer. 27 av dessa har påbörjat aktiviteter så som studie-och yrkesvägledning, 
arbetssökande åtgärder, regelbundna samtal, samt andra åtgärder eller startat annan 
typ av utbildning (såsom folkhögskola/komvux). 4 ungdomar har påbörjat ett arbete. 

Vi kan se att 12 av de som var nyregistrerade på KAA har avslutats från KAA under 
höstterminen. Av dessa har 1 flyttat till annan kommun, 2 har påbörjat ett nationellt 
gymnasieprogram, 7 har påbörjat introduktionsprogram samt 2 har kompletterat och 
fått sitt slutbetyg på gymnasieutbildning under hösten. 
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Födelseår 

Antal 
tillkomna 
under hösten 
2021 

Pojkar Flickor Kontakt Ej fått 
kontakt 

Åtgärder/ 
annan form 
av studier 

Arbete 

2003 19 10 9 16 3 9 3 

2004 20 11 9 9 7 8 1 

2005 19 15 4 16 3 10 0 

 
Förutom insatserna genom KAA har ett nära samarbete med Ung Kompetens 
upparbetats. Detta innebär att ungdomar som efter att de fyllt 20 och därför lämnar 
KAA inte tappas bort utan förs istället över till Ung Kompetens. Genom samarbetet 
med Ung Kompetens har KAA kunna utöka aktiviteter som erbjuds ungdomarna. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av det 
Kommunala Aktivitetsansvaret avseende hösten 2021. 

Beslutet skickas till  
Enhetschef för Arbetsmarknadsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 48    GoV.2022.0027 

Kursutbud vuxenutbildningen  

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 
 Kursutbud Arena 2022 
 Kursutbud Internt 
 

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. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslaget kursutbud. 

Beslutet skickas till  
Rektor Carl Engströmskolans vuxenutbildning 
Biträdande rektor Carl Engströmskolans vuxenutbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    GoV.2022.0096 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att NTI Vetenskapsgymnasiet i Lund ansökt 
om att utvidga sin befintliga verksamhet med Naturvetenskapsprogrammet, 
inriktning Naturvetenskap och samhälle. Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från NTI Vetenskapsgymnasiet Lund 
 Begäran om yttrande till Skolinspektionen avseende ansökan från NTI 

Vetenskapsgymnasiet Lund (Skolinspektionens dnr. 2022:954) 
 Ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB 
 Konsekvensbeskrivning Utökning hos fristående gymnasieskolan NTI 

Vetenskapsgymnasiet i Lund 
 

Beredning 
NTI Vetenskapsgymnasiet i Lund har till Skolinspektionen inkommit med ansökan 
att utöka sin verksamhet med Naturvetenskapsprogrammet, inriktning 
Naturvetenskap och samhälle. Kommunens gymnasieskola, Carl 
Engströmgymnasiet, bedriver inte det aktuella programmet och påverkas därför 
marginellt. Det kan noteras att just Naturvetenskapsprogrammet inom 
samverkansområdet (Region Skåne) är ett av de program som har fler sökande elever 
än erbjudna studieplatser. Ungdomar från Eslöv söker i relativt stor omfattning olika 
skolor som erbjuder naturvetenskapliga program i regionen och skulle kunna gynnas 
av fler erbjudna platser. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte något att erinra gällande ansökan 
från NTI Vetenskapsgymnasiet i Lund. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se. 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    GoV.2022.0097 

Yttrande till skolinspektionen på ansökan från Praktiska Studier Riks 
AB  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Framtidsgymnasiet i Malmö ansökt om att 
utvidga sin befintliga verksamhet med Naturbruksprogrammet, inriktning 
Naturturism. Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektinen på ansökan från Framtidsgymnasiet i Malmö 
 Begäran om yttrande till skolinspektionen avseende ansökan från Praktiska 

Studier Riks AB (Skolinspektionens dnr. 2022:959) 
 Ansökan från Praktiska Studier Riks AB 
 Konsekvensbeskrivning Utökning hos fristående gymnasieskolan 

Framtidsgymnasiet i Malmö 
 

Beredning 
Framtidsgymnasiet i Malmö har till Skolinspektionen inkommit med ansökan att 
utöka sin verksamhet med Naturbruksprogram inriktning Naturturism. Kommunens 
gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, bedriver inte det aktuella programmet och 
påverkas därför marginellt. Dock kan noteras att just Naturbruksprogrammet inom 
samverkansområdet (Region Skåne) är ett av de program med störst differens mellan 
erbjudna gymnasieplatser (231 år 2021) och antal faktiskt antagna elever på 
programmet (134 år 2021) vilket skulle kunna borga för att programmet i sig är 
överetablerat i regionen. Ungdomar från Eslöv söker i viss omfattning 
naturbruksgymnasier och har inte problem med att komma in som utbudet sett ut 
fram till nu. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte något att erinra gällande ansökan 
från Framtidsgymnasiet. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    GoV.2022.0098 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att NTI i Malmö ansökt om att utvidga sin 
befintliga verksamhet med Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap. 
Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från NTI gymnasiet Macro AB 
 Begäran om yttrande till Skolinspektionen avseende ansökan från NTI Gymnasiet 

Macro AB (Skolinspektionens dnr. 2022:951) 
 Ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB 
 Konsekvensbeskrivning Utökning hos fristående gymnasieskolan NTI gymnasiet 

i Malmö 
 

Beredning 
NTI i Malmö har till Skolinspektionen inkommit med ansökan att utöka sin 
verksamhet med Naturvetenskapliga programmet inriktning Naturvetenskap. Eslövs 
kommuns gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, bedriver inte det aktuella 
programmet och påverkas därför marginellt. Det kan noteras att just 
Naturvetenskapsprogrammet inom samverkansområdet (Region Skåne) är ett av de 
program som har fler sökande elever än erbjudna studieplatser. Ungdomar från Eslöv 
söker i relativt stor omfattning olika skolor som erbjuder naturvetenskapliga program 
i regionen och skulle kunna gynnas av fler erbjudna platser. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte något att erinra gällande ansökan 
från NTI i Malmö. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 52    GoV.2022.0099 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Ljud & Bildskolan AB  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Ljud & Bildskolan i Lund ansökt om att 
utvidga sin befintliga verksamhet med Teknikprogrammet, inriktning informations- 
och medieteknik. Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Ljud & Bildskolan AB i Lund 
 Begäran om yttrande till Skolinspektionen avseende ansökan från Ljud & 

Bildskolan AB (Skolinspektionens dnr. 2022:968) 
 Ansökan från Ljud & Bildskolan AB 
 Konsekvensbeskrivning: Utökning av fristående gymnasieskola vid Ljud & 

Bildskolan i Lund 
 

Beredning 
Ljud & Bildskolan i Lund har till Skolinspektionen inkommit med ansökan att utöka 
sin verksamhet med Teknikprogrammet inriktning Informations- och medieteknik. 
Kommunens gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, bedriver det aktuella 
programmet om än inte samma inriktning som Ljud & Bild ansöker om. Just 
Teknikprogrammet är ett av de högskoleförberedande program som har en svagare 
sökandebas i regionen i allmänhet och så också i Eslöv på Carl 
Engströmsgymnasium. Läsåret 2021/2022 erbjöd olika utbildningsanordnare i 
regionen fler platser än det fanns sökande elever. Om Skolinspektionen godkänner 
Ljud & Bildskolans ansökan om att starta Teknikprogrammet kan detta kunna 
påverka regionen negativt med fler tomma platser på programmet som följd. Eslövs 
kommun riskerar att få ökade kostnader på grund av att utbildningsplatser kommer 
att stå tomma. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslår Skolinspektionen at avstyrka 
ansökan från Ljud & Bildskolan i Lund att starta Teknikprogram. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 53    GoV.2022.0100 

Yttrande till skolinspektionen på ansökan från Move & Walk Sverige AB  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande ansökan från Move & Walk om en 
nyetablering i Malmö gällande det individuella programmet inom 
gymnasiesärskolan. Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Move & Walk Sverige AB 
 Begäran om yttrande till skolinspektionen avseende ansökan från Move & Walk 

Sverige AB (Skolinspektionens dnr. 2022:946) 
 Ansökan från Move & Walk Sverige AB 
 Konsekvensbeskrivning: Nyetablering av fristående gymnasiesärskola Move & 

Walk Gymnasiesärskola i Malmö 
 

Beredning 
Move & Walk har till Skolinspektionen inkommit med ansökan om att etablera 
gymnasiesärskola med det individuella programmet. Kommunens gymnasiesärskola, 
Carl Engströmgymnasiet, bedriver det aktuella programmet och kan därför komma 
att påverkas. Just gymnasiesärskolan inom samverkansområdet (Region Skåne) är i 
ett skede av stark utveckling. I dagsläget, vårterminen 2022 finns stor risk för att inte 
alla elever inom regionen kan erbjudas plats i skolformen. Utifrån det perspektivet är 
det positivt med fler aktörer. Ungdomar från Eslövs kommun söker till största delen 
utbildning i kommunens egen verksamhet och påverkas därför i liten omfattning av 
Move & Walks ansökan. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte något att erinra gällande ansökan 
från Move & Walk. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 54    GoV.2022.0101 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Drottning Blanka 
gymnasiet Kronan AB  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Drottning Blanka gymnasiet i Malmö 
ansökt om att utvidga sin befintliga verksamhet med olika inriktningar inom el- och 
energiprogrammet, estetiska programmet, hantverksprogrammet, 
samhällsvetenskapsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet. Detta i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Drottning Blanka gymnasiet i 

Malmö 
 Begäran om yttrande från Skolinspektionen avseende ansökan från Drottning 

Blanka gymnasiet (DBGY Kronan AB Skolinspektionens dnr. 2022:996) 
 Ansökan från DBGY Kronan AB 
 Konsekvensbeskrivning: Utökning av fristående gymnasieskola vid Drottning 

Blanka gymnasieskola i Malmö 
 

Beredning 
Drottning Blanka gymnasium i Malmö har till Skolinspektionen inkommit med 
ansökan om att utöka sin verksamhet med programmen El- och energi (med 
inriktning dator och kommunikationsteknik och inriktning elteknik), Estetiska 
programmet (med inriktning bild och formgivning, inriktning estetisk och media och 
inriktning teater), Hantverksprogrammet (med inriktning frisör, barberare och hår- 
och makeupstylist), Naturvetenskapliga programmet (med inriktning 
naturvetenskap), Samhällsvetenskapliga programmet (med inriktning 
beteendevetenskap och samhällsvetenskap). Kommunens gymnasieskola, Carl 
Engströmgymnasiet, bedriver utbildningar på El-programmet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 

De aktuella ansökningarna kan innebära negativ påverkan skolan de närmsta åren då 
huvudmannen eventuellt avser öka volymen platser på det samhällsvetenskapliga 
programmet och att huvudmannen just, till läsåret 21/22 har utökat antalet elever från 
12 per årskull till 24. Det kan noteras att Naturvetenskapsprogrammet inom 
samverkansområdet (Region Skåne) är ett av de program som har fler sökande elever 
än erbjudna studieplatser. Ungdomar från Eslöv söker i relativt stor omfattning olika 
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skolor som erbjuder naturvetenskapliga program i regionen och skulle kunna gynnas 
av fler erbjudna platser. Det går också att konstatera att både det estetiska 
programmet och hantverksprogrammet är två av de program som har fler platser i 
regionen än sökande elever. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Skolinspektionen att avstyrka 
ansökan från Drottning Blanka gymnasiet i Malmö från att starta 
Samhällsvetenskapsprogrammet och El- och Energiprogrammet. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 55    GoV.2022.0109 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Thorengruppen AB i 
Lund  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Thoren Business School i Lund ansökt om 
att utvidga sin befintliga verksamhet med Försäljnings- och serviceprogrammet. 
Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Thoren Business School i Lund 
 Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Thorengruppen AB i Lund 

(Skolinspektionens dnr. 2022:997) 
 Ansökan från Thorengruppen AB 
 Konsekvensbeskrivning Nyetablering av fristående gymnasieskola vid Thoren 

Business School Lund 
 

Beredning 
Thoren Business School i Lund har till Skolinspektionen inkommit med ansökan att 
utöka sin verksamhet med Försäljning- och serviceprogrammet. Kommunens 
gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, bedriver det aktuella programmet. Det 
aktuella programmet är i regionen litet men programmet är trots detta relativt 
populärt på Carl Engströmsgymnasiet som kan bedriva utbildningen med full klass. 
Om Skolinspektionen godkänner Thoren Business Schools ansökan om att starta 
programmet kan detta att påverka regionen negativt med fler tomma platser på 
skolorna som följd. Eslövs kommun riskerar att få ökade kostnader på grund av att 
utbildningsplatser kommer att stå tomma. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Skolinspektionen att avstyrka 
ansökan från Thoren Business School i Lund att starta Försäljning- och 
Serviceprogrammet. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 56    GoV.2022.0110 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Thorengruppen AB i 
Malmö  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Thoren Business School i Malmö ansökt 
om att utvidga sin befintliga verksamhet med Försäljnings- och serviceprogrammet. 
Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Thoren Business School i Malmö 
 Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Thorengruppen AB i 

Malmö (Skolinspektionens dnr. 2022:955) 
 Ansökan från Thorengruppen AB 
 Konsekvensbeskrivning Nyetablering av fristående gymnasieskola vid Thoren 

Business School Malmö 
 

Beredning 
Thoren Business School i Malmö har till Skolinspektionen inkommit med ansökan 
att utöka sin verksamhet med Försäljning- och serviceprogrammet. Kommunens 
gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, bedriver det aktuella programmet. Det 
aktuella programmet är i regionen litet men programmet är trots detta relativt 
populärt på Carl Engströmsgymnasiet som kan bedriva utbildningen med full klass. 
Om Skolinspektionen godkänner Thoren Business Schools ansökan om att starta 
programmet kan detta att påverka regionen negativt med fler tomma platser på 
skolorna som följd. Eslövs kommun riskerar att få ökade kostnader på grund av att 
utbildningsplatser kommer att stå tomma. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Skolinspektionen att avstyrka 
ansökan från Thoren Business School i Malmö att starta Försäljning- och 
serviceprogrammet. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 57    GoV.2022.0123 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Lars-Erik Larsson 
Gymnasiet, samhällsvetenskapsprogrammet  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund 
ansökt om att utvidga sin befintliga verksamhet med en särskild variant 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning mot musik. Detta i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Lars-Erik Larssongymnasiet i 

Lund, samhällsvetenskapsprogrammet 
 Begäran om yttrande till skolinspektionen, Ansökan från Lars-Erik Larsson 

Gymnasiet, samhällsvetarprogrammet (Skolinpektionens dnr. 2021:8038) 
 Bilaga till begäran om yttrande, Ansökan om särskild variant för gymnasieskolan 
 Konsekvensbeskrivning Utökning hos fristående gymnasieskolan Lars-Erik 

Larssongymnasiet i Lund 
 

Beredning 
Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund har till Skolinspektionen inkommit med ansökan 
att utöka sin verksamhet med en särskild variant av Samhällsvetenskapsprogrammet 
med inriktning mot musik. Kommunens gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, 
bedriver det samhällsvetenskapliga programmet men ej med särskild variant mot 
musik och påverkas därför marginellt. Det kan noteras att 
Samhällsvetenskapsprogrammet inom samverkansområdet (Region Skåne) är ett av 
de program som har fler sökande elever än erbjudna studieplatser. Ungdomar från 
Eslöv söker i relativt stor omfattning olika skolor som erbjuder 
samhällsvetenskapliga programmet i regionen och skulle kunna gynnas av fler 
erbjudna platser. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte något att erinra gällande ansökan 
från Lars-Erik Larsson Gymnasiet. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 58    GoV.2022.0124 

Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Lars-Erik Larsson 
Gymnasiet, naturvetarprogrammet  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund 
ansökt om att utvidga sin befintliga verksamhet med en särskild variant 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot musik. Detta i enlighet med 2 kap. 
5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Lars-Erik Larssongymnasiet i 

Lund, naturvetenskapsprogrammet 
 Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Lars-Erik Larsson 

Gymnasiet, naturvetarprogrammet (Skolinspektionens dnr. 2022:396) 
 Bilaga till begäran om yttrande, Ansökan om särskild variant för gymnasieskolan 
 Konsekvensbeskrivning utökning hos fristående gymnasieskolan Lars-Erik 

Larssongymnasiet i Lund 
 

Beredning 
Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund har till Skolinspektionen inkommit med ansökan 
att utöka sin verksamhet med en särskild variant av Naturvetenskapsprogrammet 
med inriktning mot musik. Kommunens gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, 
bedriver inte det naturvetenskapliga programmet och påverkas därför marginellt. Det 
kan noteras att Naturvetenskapsprogrammet inom samverkansområdet (Region 
Skåne) är ett av de program som har fler sökande elever än erbjudna studieplatser. 
Ungdomar från Eslöv söker i relativt stor omfattning olika skolor som erbjuder 
naturvetenskapliga program i regionen och skulle kunna gynnas av fler erbjudna 
platser. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte något att erinra gällande ansökan 
från Lars-Erik Larsson Gymnasiet. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 59    GoV.2022.0125 

Yttrande till Skolins. på ansökan från Lars-Erik Larsson Gymn. 
naturvetenskaps- och Samhällesvetenskapsprog.  

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande från Eslövs kommun och 
andra närliggande kommuner gällande att Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund 
ansökt om att utvidga sin befintliga verksamhet med en särskild variant 
Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning mot musik. 
Detta i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till Skolinspektionen på ansökan från Lars-Erik Larssongymnasiet i 

Lund, natur- och samhällsvetarprogrammet 
 Begäran om yttrande till skolinspektionen, Ansökan från Lars-Erik Larsson 

Gymnasiet, naturvetenskap och samhälle (Skolinspektionens dnr 2022:411) 
 Bilaga till begäran om yttrande, Ansökan om särskild variant för gymnasieskolan 
 Konsekvensbeskrivning utökning hos fristående gymnasieskolan Lars-Erik 

Larssongymnasiet i Lund 
 

Beredning 
Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund har till Skolinspektionen inkommit med ansökan 
att utöka sin verksamhet med en särskild variant av Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot musik. Kommunens 
gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, bedriver ett av de aktuella programmen 
(samhällsvetenskapliga programmet) men ej med särskild variant mot musik och 
påverkas därför marginellt. Det kan noteras att både Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Naturvetenskapsprogrammet inom samverkansområdet (Region Skåne) är två av 
de program som har fler sökande elever än erbjudna studieplatser. Ungdomar från 
Eslöv söker i relativt stor omfattning olika skolor som erbjuder 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program i regionen och skulle kunna 
gynnas av fler erbjudna platser. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte något att erinra gällande ansökan 
från Lars-Erik Larsson gymnasiet. 

Beslutet skickas till  
tillstand@skolinspektionen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 60    GoV.2022.0001 

Förvaltningschefen informerar  

 Rektor Peter Magnusson avslutar sin anställning, rekrytering av rektor 
kommer att inledas. Skolledningen kommer även att utökas med en 
biträdande rektor. 

 Skånetrafiken har tagit fram ungdomsbiljetten, denna ger eleverna ökad 
möjlighet för resor. Det har inte tagits några beslut i frågan. 

 Lisbeth Erlandsson, håller på med en översyn av de interkommunala 
ersättningarna. Översynen är snart klar, redovisning till nämnden kommer att 
göras. 

 Budget Kickoff den 27 april och resultatdialog den 5 maj. 
 Information om preliminära ansökningstal 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 61    GoV.2022.0004 

Information om lokaler  

Inget att informera. 

Paragrafen är justerad 
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§ 62  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0107-2 Yttrande angående överklagan 

GoV.2022.0115-7 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av 
Introduktionsutbildning för modersmålslärare 

GoV.2022.0156-1 Avtal gällande Handledarutbildning steg 1 och 2 

GoV.2022.0213-1 Avtal gällande handledarutbildning 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 63   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0016-2 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 17 februari 2022 

KS.2022.0016-3 Presentation Vad tycker medborgarna i Eslöv om sin kommun - 
SCB:s medborgarundersökning 2021. Bilaga till protokoll 17 
februari 2022 

GoV.2022.0128-1 Kommunstyrelsens beslut § 52 2022, Antagande av central 
krisledningsplan för Eslövs kommun 

GoV.2022.0128-2 Antagen central krisledningsplan för Eslövs kommun 

GoV.2022.0158-1 Kommunstyrelsens beslut § 55 Uppföljning av tilläggsbudget 
för 2021 

GoV.2022.0157-1 Kommunstyrelsens beslut § 51, 2022 Utvärdering av Eslövs 
kommuns krishanteringsarbete gällande Covid-19 

GoV.2022.0159-1 Kommunstyrelsens beslut § 66, 2022 Tillsättande av 
förvaltningschef Barn och Utbildning 

GoV.2022.0165-1 Val av ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter 
Peter Momiroski (S) 

GoV.2022.0166-1 Kommunstyrelsen beslut § 53, 2022 Antagande av 
kommunikationsplan för Eslövs kommun 

GoV.2022.0166-2 Kriskommunikationsplan för Eslövs kommun 

GoV.2022.0209-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 
Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 

GoV.2022.0209-2 Remissversion lokalförsörjningsplan 2023-2027 

GoV.2022.0222-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45, 2022 
Befolkningsprognos 2022-2038 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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