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§ 71  

Övriga närvarande under informationsdelen  

Nedanstående deltagare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 
Sven-Olof Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Mirza Mahmutovic (S) 
Kerstin Brink (SD) 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 72  

Val av justerare  

Beslut 
Eva Bengtsson (S) utses att jämte ordförande Claus-Göran Wodlin (M) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 73  

Fastställelse av föredragningslista  

Ordförande Claus-Göran Wodlin (M) föreslår en ändring av föredragningslistan. 
Ärende nummer 13 Information ansökningsstatistik 2021 flyttas och läggs efter 
punkt 9. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ärende nummer 13 
Information ansökningsstatistik 2021, tas upp som ärende nummer 10. 

Paragrafen är justerad 
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§ 74    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 över detaljplan för fastigheten Skatan 10 
 Planbeskrivning 
 Trafikutredning Skatan 10 
 Dagvatten- och skyfallsutredning Skatan 10 
 PM biotopskydd 
 Plankarta 
 Geo- och miljöteknisk undersökning 
 

Beredning 
Nya förutsättningar för skolan 
Källebergsskolans lokaler, i direkt anslutning till Skatan 10, fungerar som 
ersättningslokaler vid ombyggnation av andra skollokaler inom kommunen. Det 
betyder att lokalerna är planerade att användas för elever inom olika årskurser över 
tid. För tillfället använder högstadieskolan Källeberg lokalerna men redan nästa år 
planeras lokalerna användas av låg- och mellanstadieelever. I samband med det 
anpassas även utemiljön. Även gymnasie- och vuxenutbildning samt förskola skulle 
kunna använda lokalerna vid behov. Det innebär att det är stora krav på 
att skollokalerna med tillhörande utemiljö, i direkt anslutning till Skatan 10, kan 
användas flexibelt över tid.  

Byggnadshöjd 
Den föreslagna detaljplanen tillåter en byggnadshöjd om 11 m. Det är ett stort avsteg 
från skolans byggnader i ett plan på grannfastigheten. Solförhållandena och det 
rekreativa värdet av elevernas utemiljö kommer försämras med denna byggnadshöjd 
på fabriken. Skolans utemiljö när den används som låg- och mellanstadieskola 
kommer finnas öster, norr och väster om skolan. Skolan skulle gynnas av att 
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fabrikens byggnadshöjd låg mer i linje med övriga byggnader i området. Skolan 
skulle också gynnas av om fabriken placerades längre bort från skolbyggnaden inom 
fastigheten skatan 10. 

Trafik 
Trafikutredningen från Afry anger en ökning av tung trafik med 6-10 leveranser per 
dag. Mer tung trafik i skolans närområde försämrar tryggheten och säkerheten för 
eleverna. Det är också en komplicerande faktor att den tunga trafiken ska backa. En 
delad infart till skolan och fabriken ställer högre krav på trafikvana hos trafikanterna. 
Många unga har inte den vanan och risken är att färre elever kommer tillåtas cykla 
till skolan. Det leder i sin tur till att fler lämnas och hämtas med bil, vilket ger mer 
trafik i skolans närområde. Det är nödvändigt för elevernas säkerhet att den tunga 
trafiken inte har möjlighet att passera skolan på väg till Skatan 10. Det kan 
exempelvis genomföras genom en avstängning på Per Håkansson väg för tung trafik 
i höjd med skolan. 

Parkmark 
Den förlorade gräsytan kompenseras till viss del av den allaktivitetsyta som 
presenteras öster om tennishallen, den yta som planeras bli allmän mark och park. 
Denna yta kommer kunna fungera som både gräsyta för exempelvis bollek tillika ta 
hand om vatten vid större skyfall. Den föreslagna parkytan är för liten för att kunna 
användas på ett funktionellt sätt för undervisning i idrott och hälsa. Skolans 
verksamhet skulle gynnas om parkmiljön kunde ta en större yta i anspråk. För att 
säkerställa dess storlek skulle tennisplanerna kunna omlokaliseras. 

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

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

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.   

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 75    GoV.2020.0330 

Yttrande över samråd för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Rubricerad detaljplan har översänts till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2021 Granskning för detaljplan för 

fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Planbeskrivning, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Plankarta 
 Samrådsredogörelse 
 Illustrationskarta 
 Bullerutredning, Kvarteret Stenbocken 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken 
 Trafik och parkeringsutredning 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
 

Beredning 
Detaljplanen avser ett relativt stort område i centrala Eslöv där antalet bostäder 
beräknas till c:a 300 när utbyggnaden är klar. Syftet med detaljplanen är att skapa 
förutsättningar för att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och 
centrumverksamhet i ett historiskt och strategiskt läge i Eslöv. 

Detaljplanen ger förutsättningar för en bra boendemiljö med närhet till parker och 
lekplatser och med utmärkt tillgång till allmänna kommunikationer och service. 

Detaljplanen har ingen nämnvärd inverkan på gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamhet. 

Yrkande 
Marianne Svensson (S) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

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

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Paragrafen är justerad 
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§ 76    GoV.2021.0195 

Yttrande över förslag till Plan för Mobility Management  

Ärendebeskrivning  
Rubricerad Plan för Mobility Management (effektivisering av transporter och 
infrastruktur) har översänts till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över plan för Mobility Management 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 Remittering av förslag 

till Plan för Mobility management 
 Sammanfattning av aktiviteter 
 Måluppföljning 
 Plan för Mobility management 
 

Beredning 
I energi- och klimatplanen, som antog av kommunfullmäktige 2015, är ett av 
uppdragen i åtgärdsprogrammet på området transporter att en Plan för Mobility 
Management (effektivisering av transporter och infrastruktur) och en långsiktig plan 
för permanenta åtgärder och kampanjer ska tas fram. 

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärens attityder och beteende. Målet är bl.a. 
att öka andelen resande med hållbara transportslag. Med detta koncept ser man flera 
vinster i samhället både i form av lägre utsläpp, minskat buller och bättre 
trafiksäkerhet samt att det ger förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt 
resande i framtiden. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att Planen för Mobility Management 
är välformulerad och bra men önskar några förtydligande i planen. 

Nämnden anser att det bör framgå i planen vem som har huvudansvaret och vem som 
är sammankallande av samarbetsparterna för de sju målen (bilaga 2) som Mobility 
Management planen ska leda till. Det bör även tas fram en aktiv plan för hur 
samarbete med Skånetrafiken ska skapas för att målet kollektivtrafiken ska öka ska 
kunna uppnås med tex fler/nya busslinjer. 

Yrkande 
Marianne Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inget att erinra mot Plan för Mobility 
Management utöver önskemål om ett förtydligande avseende vem som har 
huvudansvaret och vem som är sammankallande avseende de sju målen som 
Mobility Management planen ska leda till, samt en aktiv plan för samarbete med 
Skånetrafiken för att uppnå målet att kollektivtrafiken ska öka. Nämnden önskar 
även att fokus läggs på kommunens östra delar, Löberöd, Flyinge och Harlösa 
avseende kollektivtrafik och gymnasieelevernas möjlighet att ta sig till kommunens 
gymnasieskola. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnad 

Paragrafen är justerad 
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§ 77    GoV.2021.0038 

Delårsbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en 
delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport 2021 
 Delårsbokslut GoV 2021 - Sifferbilaga 
 Delårsbokslut GoV 2021 - Delårsrapport 
 

Beredning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska utfall till och med augusti 
visar på ett överskott om 9,4 mkr. De främsta anledningarna till det ackumulerade 
överskottet är högre interkommunala intäkter och kostnader inom gymnasieskolan, 
samt något färre elever inom gymnasieskolan. 

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom 
gymnasieskolan göras i september. I delårsrapporten prognostiseras antalet elever i 
gymnasieskolan bli färre än budgeterat, och hänsyn är tagen till detta i nämndens 
helårsprognos. 

För 2021 prognostiserar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en budget i 
balans. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat Delårsbokslut 
2021 och översänder det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 78    GoV.2021.0039 

Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och 
flerårsplan 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Budgetberedningen har fattat beslut om förslag till ekonomiska budgetramar för 
2022 och planperioden 2023-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 
respektive nämnd ska yttra sig över budgetberedningens förslag till preliminära 
budgetramar på respektive nämnds sammanträde. 

Yttrandet över föreslagen budgetram 2022 och planperiod 2023-2025 ska bestå, 
med utgångspunkt för nämnden, av att uppnå uppsatta mål under mandatperioden, 
omvärldsförändringar som kan påverka nämndens verksamheter, pandemins effekter 
och vad verksamheterna kan ta med sig från tiden med pandemin, hur planeringen 
ser ut för att möta framtiden utifrån möjligheter och utmaningar samt en beskrivning 
av pågående och planerade effektiviseringar och samordningar. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 

2023-2025 avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 GoV - Yttrande vårbudget 2022 
 GoV - Sifferbilaga yttrande 2022 
 

Beredning 
Nämnden prognostiserar inte några avvikelser avseende uppsatta mål vid 
mandatperioden. Verksamheten har högt ställda mål och arbetar kontinuerlig med 
måluppfyllelse. Omvärldsförändringar som kan komma att påverka nämndens 
uppdrag och verksamhet är bland annat förändringar i fritt sök för gymnasieskolan, 
prognostiserad befolkningsökning och finansiering till yrkesgymnasial 
vuxenutbildning. 

Pandemins effekter på nämndens verksamheter har varit stor. Det som nämnden tar 
med sig från pandemin är att förändring kommer vara ett normaltillstånd framledes 
och att verksamheterna behöver struktur, processer och rutiner för detta. Nämnden 
har många möjligheter och utmaningar under planperioden där befolkningsökning, 
lokalförsörjning, gymnasiesärskolan och att verkställa åtgärder i planen Från 
försörjningsstöd till egen försörjning är de största utmaningarna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar kontinuerligt med målsättning att 
effektivisera, samordna och tänka nytt utifrån målsättningarna för verksamheten. 

14 ( 32 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-13 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Yrkande 
Marianne Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förlag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 

- Översända upprättat förslag till yttrande över nämndens budgetram för 2022 och 
planperiod 2023-2025 till kommunstyrelsen. 
- Volymförändringar för gymnasieskolan behöver stämmas av innan den slutgiltiga 
budgeten för nämnden fastställs. 
- Budgettillskott om 03 miljoner kronor begärs för att kartlägga och stärka arbetet 
med trygghet och studiero. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 79    GoV.2021.0276 

Yttrande över Program för näringslivsutveckling  

Ärendebeskrivning  
Tillväxtavdelningen har sänt Program för näringslivsutveckling till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden (GoV) för yttrande. Program för näringslivsutveckling 
lyfter att ett starkt och växande näringsliv är viktigt för Eslövs attraktivitet, 
utveckling och ekonomiska hållbarhet. Program för näringslivsutveckling har fem 
fokusområden: 

1. ett strategiskt läge mitt i öresundsregionen 
2. ett växande och innovativt näringsliv 
3. en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i 
4. ett bra företagsklimat 
5. en god kompetensförsörjning. 

Program för näringslivsutveckling utgör en vägledning för kommunens nämnder och 
förvaltningar och syftet är att förtydliga och konkretisera riktningen för, och 
prioriteringen av, det kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar för 
en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag på Program för näringslivsutveckling 
 Kommunstyrelsens beslut § 168, Remittering av Program för 

näringslivsutveckling 
 Remissförslag, Program för näringslivsutveckling 
 

Beredning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att Plan för näringslivsutveckling är 
välformulerad och bra. Den påverkar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
primärt inom ramen för kompetensutveckling. 

De frågor som är av särskilt intresse för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
programmet sorterar under rubriken En god kompetensförsörjning. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden finner att punkterna i det avsnittet är sådana som 
verksamheterna inkluderat i det dagliga arbetet och är som prioriterade. 

Vid en punkt, under Ett växande och innovativt näringsliv, anger planen att ”Intresset 
för entreprenörskap ökar bland unga och fler startar företag i skolan eller på 
sommarloven.” Som indikator för detta mål anges att ”Antal UF-företagare i 
gymnasieskolan ska öka med 5 procent per år med utgång från utgångsvärde läsår 
2018/2019 (41). Riktvärde läsår 2021/2022: 49.” Gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämnden tycker att detta är ett bra mål men vill föra fram att en 
ökning av antalet UF-företag inte kan förväntas ske i all oändlighet utan en bortre 
gräns. 

UF-företag är en bra verksamhet som har särskilt tydlig koppling till 
Ekonomiprogrammets och Handelsprogrammets utbildningsmål. Elever på dessa 
program genomför UF-företagande inom ramen för sin utbildning. Däremot har UF-
företagande inte en lika tydlig koppling till övriga program varvid dessa program inte 
inkluderar UF-företagande inom ramen för de obligatoriska kurserna. 

Yrkande 
Peter Sjögren (M) yrkar på ändring i förvaltningens förslag till beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av planen, nämnden har inget 
att erinra om sakinnehållet förutom att antal UF-företagare i gymnasieskolan ska öka 
med 5 procent. per år och att eleverna gör ett val som inte gynnar fortsatta studier.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet mot förvaltningens förslag till beslut och 
finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med Peter 
Sjögren (M) yrkande. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av planen, nämnden har inget 
att erinra om sakinnehållet förutom att antal UF-företagare i gymnasieskolan ska öka 
med 5 procent. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 80    GoV.2021.0343 

Inköp- och upphandlingplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en inköp- och 
upphandlingsplan för år 2022. Planen ska ange behoven av upphandlingar över 
tröskelvärde (upphandlingar som förväntas överstiga cirka 600 tkr). Dessa 
upphandlingar genomförs av kommunens Inköp- och upphandlingsavdelning. 
Nämndernas planer ligger sedan till grund för Inköp- och upphandlingsavdelningens 
planering för nästkommande år, samt kartlägger om behov om liknade upphandlingar 
finns inom flera nämnder. 

Beslutsunderlag 
 Inköp- och upphandlingsplan 2022, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 GoV - Inköp och upphandlingsplan 2022 
 Verksamhetsspecifika upphandlingar GoVn via extern part i UGP 2022 
 

Beredning 
Behov om upphandlingar 2022 har kommunicerats med gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens olika verksamheter. Det som anges i inköp- och 
upphandlingsplanen är de behov som är kända av verksamheten nu. Behov av 
ytterligare upphandlingar kan uppkomma, och då kommunicera detta med 
kommunens inköp- och upphandlingsavdelning. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner inköp- och upphandlingsplan 
för 2022. 

Beslutet skickas till  
Inköp- och upphandlingsavdelningen, Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
 

  

18 ( 32 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-13 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 81    GoV.2021.0031 

Information ansökningsstatistik 2021  

Ärendebeskrivning  
Resultat av söksiffrorna har redovisats muntligt i nämnden under våren, dels efter det 
preliminära söket och dels efter omvalsperioden i maj. I denna rapport som 
presenteras på nämnden i september kan antagningen presenteras per program. 

Beslutsunderlag 
 Antagna årskurs 1, Gymnasiet, Carl Engström läsåret 2021/2022 
 Sökande till Eslövs gymnasieprogram och gymnasiesärskoleprogram 2021 
 

Beredning 
Antalet sökande till Carl Engström-skolan har en gynnsam utveckling i den mån att 
det är fler sökande till skolans program än tidigare. Dock har antagningen per 
program inte i alla delar varit positiv då antagningen på vissa program sjunker om än 
att skillnaderna (gynnsamma likväl som ogynnsamma) är marginella på de flesta 
program. På Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och El- och energiprogrammet 
(EE) går det att skönja en positiv utveckling samtidigt som utvecklingen på 
Fordonstekniska programmet (FT) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 
är negativ denna antagningsomgång. 

Antalet elever på de nationella programmen är kvar på motsvarande nivå som de 
senaste läsåren. 208 elever har antagits. Detta befäster att antagningen på Carl 
Engström-skolans nationella program ligger stadigt över 200 elever vilket kan ses i 
relation till de drygt 170 eleverna som antogs under läsåren 2017 och 2018. 

Samtliga program utom Teknikprogrammet (TE), Fordonstekniska programmet (FT), 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och Vård- och omsorgsprogrammet 
(VO) är i princip fullbelagda. På Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och 
energiprogrammet (EE) och Ekonomiprogrammet (EK) finns reserver. 

En generell bild är att programmen har en ökande volym sökande till de flesta 
program om än att antalet sökande i förstahand inte alltid är ökande. Detta är en god 
tendens inför kommande läsår. Skolans beläggning är under läsåret 2021/2022 uppe 
på strax över 800 elever. 

Yttrande 
Ordförande Claus-Göran Wodlin (M) noterar att föredragning och presentation är bra 
och mycket överskådlig. 
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Yrkande 
Marianne Svensson (S), Peter Sjögren (M) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av antagningsstatistik för 
läsåret 2021/2022 per den 13 september. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engström-skolan 
Biträdande rektor, Carl Engström-skolan 
Antagningssekreterare, Carl Engström-skolans gymnasiala del 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    GoV.2021.0037 

Programutbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska inför antagningen till läsåret 2022-
2023 besluta om vilka program som ska vara sökbara. Beslut, om vilka program som 
ska vara sökbara, styr den marknadsföring och information som görs inför 
kommande antagningsomgång. 

Beslutsunderlag 
 Programutbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, läsåret 2022/2023 
 

Beredning 
Målbilden (beslut från 2013) anger tydligt att de programutbud som ska erbjudas i 
Eslöv ska vara långsiktiga och attrahera såväl pojkar som flickor samt bestå av såväl 
yrkes- som högskoleförberedande program. 

Beslutet om vilka program som ska vara sökbara nästa läsår är tillika ett beslut om 
preliminär antagningsorganisation. Den definitiva antagningsorganisationen beslutas 
av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter elevernas preliminärsök, februari 
2022 och innan omvalsperioden april-maj 2022. Inför antagningsomgång 2022-2023 
föreslås inga förändringar avseende program och inriktningar under förutsättning att 
inte några större förändringar skönjas via det preliminära söket i februari. 

Innevarande läsår 2021-2022 har inneburit en fortsatt generellt hög fyllnadsgrad på 
de nationella programmen om än att det finns enskilda lediga platser på vissa 
program. På Fordon- och Transportprogrammet (FT), Teknikprogrammet (TE) och 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) är volymen lediga platser högre.  

Introduktionsprogrammet finns i fyra olika varianter. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att programutbudet inför läsår 
2022/2023 på Carl Engströmskolan ska bestå av programmen: 

6. Barn- och fritidsprogrammet (BF), inriktning pedagogiskt arbete samt socialt 
arbete 
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7. Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), inriktning husbyggnad samt mark 
och anläggning 

8. El- och energiprogrammet (EE), inriktning elteknik, bedrivs skolförlagd 
9. Fordon- och transportprogrammet (FT), inriktning personbil samt lastbil och 

mobila maskiner (den senare bedrivs i lärlingsform från och med årskurs 2) 
10. Handels- och administrationsprogrammet (HA), inriktning handel och service 
11. Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), inriktning bageri och kök samt 

kök och servering 
12. Vård- och omsorgsprogrammet (VO), bedrivs i lärlingsform 
13. Ekonomiprogrammet (EK), inriktning ekonomi samt juridik 
14. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), inriktning beteendevetenskap 
15. Teknikprogrammet (TE), inriktning teknikvetenskap 
16. Samtliga fyra introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, 

individuellt alternativ samt språkintroduktion 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att programutbudet inför läsåret 
2022/2023 på gymnasiesärskolan ska bestå av: 

 Programmet för hotell, restaurang och bageri 
 Individuellt program 

  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda om en utökning av de yrkesförberedande 
programmen, samt att utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde i januari 
2022. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engström-skolan 
Biträdande rektor, Carl Engström-skolan 
Antagningssekreterare Carl Engström-skolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 83    GoV.2021.0035 

Studielängd på respektive kurs per studieväg för eleverna inom SFI  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i Internkontrollplan 2021 beslutat att 
redovisning av studielängd för eleverna på respektive kurs per studieväg inom SFI 
ska redovisas till nämndens sammanträde i augusti. 

Beslutsunderlag 
 Studielängd för eleverna på respektive kurs per studieväg inom SFI 
 

Beredning 
På grund av personalomsättning på förvaltningen, saknas handläggare som kan 
skriva ärendet till nämndens sammanträde i augusti. Förvaltningschef Kerstin Melén-
Gyllensten önskar flytta redovisningen till nämndens sammanträde i oktober. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att flytta 
redovisningen Studielängd på respektive kurs per studieväg inom SFI till nämndens 
sammanträde i oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef /GY/Vux/AME 

Paragrafen är justerad 
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§ 84    GoV.2021.0036 

Omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (APL) på yrkesprogram på 
kommunens gymnasieskola  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat i Internkontrollplan 2021 att 
redovisning av omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (APL) på yrkesprogram på 
kommunens gymnasieskola ska redovisas på nämndens sammanträde i augusti. 

Beslutsunderlag 
 Omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (APL) på yrkesprogram på kommunens 

gymnasieskola 
 

Beredning 
På grund av personalomsättning på förvaltningen, saknas handläggare som kan 
skriva ärendet till nämndens sammanträde i augusti. Förvaltningschef Kerstin 
MelénGyllensten önskar flytta redovisningen till nämndens sammanträde i oktober. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att flytt 
redovisningen Omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (APL) på yrkesprogram på 
kommunens gymnasieskola till nämndens sammanträde i oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef Gy/Vux/AME 

Paragrafen är justerad 
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§ 85    GoV.2021.0005 

Förvaltningschefen informerar 2021  

 Årets terminsstart har varit god och det är nu full närundervisning 
 På Carl Engström skolan är det just nu många elever som är förkylda, visar 

det sig att det är en hög smittspridning av Corona tar rektor kontakt med 
Smittskydd Skåne. Bedömer Smittskydd Skåne att skolan ska gå över till 
fjärr-, distansundervisning blir det nämnds eller ordförandebeslut 

 Källebergsskolan, allvarlig och förfärlig händelse den 19 augusti 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 86    GoV.2021.0015 

Information om lokaler  

Gamla Östra skolan 

 starten för renoveringen är lite förskjuten och kommer att starta under tidig 
vår 2022 

 utredning om ersättningslokaler pågår 
 även skoltorget kommer att snyggas till. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 87    GoV.2021.0016 

Rapport från Rådet Hälsa och Trygghet  

Beslutsunderlag 
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 26 maj 2021 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 88   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2021.0135-27 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag 

maj 2022 

GoV.2021.0135-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2021 Operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022 

GoV.2021.0135-28 Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter 

GoV.2021.0218-3 Kommunstyrelsens beslut § 142, 2021 Kompensation för 
engångsbelopp i läraravtalet HÖK-21 

GoV.2021.0026-6 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2021 Vårprognos 2021 

GoV.2021.0242-1 Kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021 Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente 

GoV.2021.0242-2 Kommunfullmäktiges beslut § 80, 2021 Rättelse av 
kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente 

GoV.2021.0242-3 Antaget reglemente för kommunstyrelsen 

GoV.2021.0243-1 Beslut om tillfälligt förordnande som förvaltningschef för Barn 
och Utbildning 

GoV.2021.0245-1 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 
Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
2022 

GoV.2020.0330-4 Underrättelse om granskning. Detaljplanen för Stenbocken 14 
och 15 i Eslöv 

GoV.2020.0330-6 Planbeskrivning, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 

GoV.2020.0330-5 Översiktlig projekterings PM Geoteknik, 2020-04-21 (rev. 
2020-06-01) 
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GoV.2020.0330-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2021 Granskning 
för detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 

GoV.2021.0255-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 79, 2021 Samråd för 
detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0274-1 Kommunfullmäktiges beslut § 92, Vårprognos 2021 

GoV.2021.0275-1 Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Revidering av regler för 
deltagande i nämndsammanträde på distans 

GoV.2021.0275-2 Antagna Regler för deltagande i nämndsammanträden på distans 

GoV.2021.0276-1 Kommunstyrelsens beslut § 168, Remittering av Program för 
näringslivsutveckling 

GoV.2021.0276-2 Remissförslag, Program för näringslivsutveckling 

GoV.2021.0284-1 Kommunfullmäktiges beslut § 95, Revidering av taxa för 
kopiering m m av allmänna handlingar 

GoV.2021.0284-2 Antagen taxa för kopiering, avskrift, utskrift och digitalt 
utlämnande av allmänna handlingar 

GoV.2021.0275-3 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, reglemente 2021-06-
14 

GoV.2021.0299-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, Förslag till 
vårbudget 2022 

GoV.2021.0299-2 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag 
maj 2022 

GoV.2021.0299-3 Förslag till Vårbudget- förutsättningar, KSAU 23 juni 

GoV.2021.0299-4 Investeringsbudget 2022 

GoV.2021.0301-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 89, Antagande 
av lekplatsplan för Eslövs kommun 

GoV.2021.0301-2 Antagen Lekplatsplan för Eslövs kommun 

GoV.2021.0301-3 Antagen Bilaga 1 för lekplatsplan 
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GoV.2021.0301-4 Antagen Bilaga 2 för lekplatsplan 

GoV.2021.0301-5 Antagen Bilaga 3 för lekplatsplan 
 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 89  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0020-46 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-47 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0091-4 Tilldelningsbeslut i upphandling av Yrkeshögsskoleutbildning, 
3D-Printingspecialist 

GoV.2021.0292-1 Beslutsmeddelande statsbidrag för att förnya och förstärka 
samverkan om unga som riskerar långtidsarbetslöshet (2021:1) 

GoV.2021.0163-2 Ställföreträdande rektor för perioden 2021-06-09 - 2021-06-10 

GoV.2021.0163-3 Ställföreträdande rektor för perioden 2021-07-12 - 2021-08-03 

GoV.2021.0295-1 Avtal gällande planering, genomförande och examination av 
kursen Förbättringsarbete; Lean, Kaizen, Six Sigma och Toyota 
Kta, 10 yrkeshögskolepoäng 

GoV.2021.0296-1 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och 
ansökan att erhålla statsbidrag eller särskilda medel 

GoV.2021.0296-2 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Handledare - 
Socialpsykiatri, 400 yrkeshögskolepoäng, bunden 

GoV.2021.0297-1 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och 
ansökan att erhålla statsbidrag eller särskilda medel 

GoV.2021.0297-2 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Specialistutbildad 
undersköterska med fördjupad medicinsk kompetens 
(kvalificerad vård och omsorg om äldre/hemsjukvård), 220 
yrkeshögskolepoäng, distans 

GoV.2021.0298-1 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och 
ansökan att erhålla statsbidrag eller särskilda medel 

GoV.2021.0298-2 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning 
Redovisningsekonom, 300 yrkeshögskolepoäng, distans 
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GoV.2021.0304-1 Fastställande av ny dokumenthanteringsplan/informationsplan 
för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

GoV.2021.0304-2 GoV Dokumenthanteringsplan beslutad augusti 2021- 
VerkSAMPlan 

GoV.2021.0304-3 Bilaga till dokplan_GALLRINGSPLAN FÖR HANDLINGAR 
AV LITEN OCH KORTVARIG BETYDELSE 

GoV.2021.0368-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Karolinaskolan 

GoV.2021.0369-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Karolinaskolan 

GoV.2021.0370-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Realgymnasiet 

GoV.2021.0277-1 Tilldelningsbeslut för kurs Kommunikation, kundnytta och 
marknadsföring, 15 p till yrkeshögskoleutbildningen 
Redovisningsekonom 

GoV.2021.0384-1 Avtal gällande grundutbildning MI för 
yrkeshögskoleutbildningen Handledare - Socialpsykiatri 

GoV.2021.0385-1 Avtal gällande planering, genomförande och examination av 
modul Kommunikation 2 - Personcentrerad vård - att tala med 
brukare och deras anhöriga 

 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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