
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-26 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 09:00- 

Plats: Saluten, Stadshuset samt digitalt via Teams 

Beslutande: Peter Vigren (S), ordförande 
Robert Axebro (C), 1:e vice ordförande 
Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande 
Beatrice Årebrand (S) 
Karl Larsson (S) 
Rebecka Jakobsson (S) 
Madelene Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Anahita Ghazinezam (V) 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro   
  

 
Sekreterare:        § 69 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande:      
 Peter Vigren  
 
Justerare:      
   

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-05-26 
 
Anslaget har satts upp:  
 
Anslaget tas ner:  
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Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tichaona Dumba Maphosa (S) 
Lotta Wiechel (S) 
Jan Lundberg (S) 
Tommy Strand (M) 
Tobias Holmbom (V) 
Lisa Stolt (V) 
Thommy Bäckström (L) 
Talent Hofling (KD) 
Natalie Akyol (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Åsa Bergström  
Sofia Öberg 
Maria Runarsdotter 
Åsa Hortell 
Dan Gideonsson 
Andreas Moberg 
Annelie Holmlund 
Linda Hellquist 
Elin Holmström 
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Beslutsärenden 
 

§ 69 

 
Diarienr: SK-2021/00332 

GVN: Revidering - Delegationsordning för gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. Från beslutsdatum 
2021 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen 
revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning enligt bilaga. 
 
Nämnden beslutar vidare att punkten förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen (KL 6:37) finns bestämmelser om delegering av ärenden 
inom en kommunal nämnd. Delegation innebär att beslutanderätten i 
ärenden som är angivna i delegationsordningen delegerats och att 
delegaten träder in i nämndens ställe, under förutsättning att utfärdade 
författningsbestämmelser, lagar, avtal, ekonomiska ramar och övriga 
riktlinjer för verksamheten iakttas.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås revidera 
delegationsordningen på punkten B.1.3; teckna avtal med ekonomiskt 
innehåll, förhyrning av lokaler, för huvudmannens räkning efter politiskt 
beslut, genom att stryka satsen ”efter politiskt beslut” samt komplettera 
med punkten; 
 
att ingå och säga upp avtal om andrahandsuthyrning avseende sådana 
hyresavtal där verksamheter inom nämndens ansvarsområde är 
förstahandshyresgäst. 
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Revideringen syftar till att möjliggöra för rätten att hyra ut i andra hand 
vilket inte ingår i nuvarande delegationsrätt på B.1.3. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Revideringsförslag GVN delegationsordning  
Bilaga 2: Beslutad GVN delegationsordning 2020-12-16 §92 

Beredningsansvariga 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
 
 

Yrkanden 
Socialdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Miljöpartiet och Moderaterna för avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Tilläggsyrkanden 
Vänsterpartiet för att dela upp punkten B.1.3 i två delar  
1) Teckna avtal med ekonomiskt innehåll,  
2) Teckna avtal med förhyrning och uppsägning av lokaler, för 
huvudmannens räkning efter politiskt beslut, där formuleringen efter 
politiskt beslut ska kvarstå. 
 
Socialdemokraterna för avslag till Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 
att nämnder bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden prövar vidare Vänsterpartiets tilläggsyrkande, avslag mot 
bifall, och finner att nämnder beslutar att avslå Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande. 
 
Reservation: 
Madelene Nord (M) till förmån för eget yrkande. 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
   


