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Claus-Göran Wodlin (M) 
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1. Upprop   
   
 

 

2. Val av justerare   
   
 

 

3. Information och rundvandring på 
gymnasiesärskolan 

  

   
 

 

4. Ekonomisk månadsrapport 2022 (GoV.2022.0003) Helena Tauson  
   

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 
• Ekonomisk sammanställning 10 oktober 2022 
• Volymer Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten 10 oktober 

2022 
• Volymer gymnasieskolan 10 oktober 2022 
• Frisktal tom oktober 

 

5. Borttagen på grund av sekretess (GoV.2022.0457)   
   

Borttagen på grund av sekretess 
 
 
 
 

 

6. Uppföljning av feriearbeten för ungdomar 
(GoV.2022.0076) 

Edward Jensinger  

   
Beslutsunderlag 
• Uppföljning av  och feriearbete för ungdomar, 2022 
• Verksamhetsberättelse Feriebete 2022 
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7. Uppföljning av insatser för vuxna inom 
arbetsmarknadsenheten (GoV.2022.0077) 

Edward Jensinger  

   
Beslutsunderlag 
• Uppföljning av insatser för vuxna inom Arbetsmarknadsenheten 2022 

 

8. Intern kontroll - Studiero på kommunens 
gymnasieskola (GoV.2022.0078) 

Edward Jensinger  

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

 

9. Utnämning av Dataskyddsombud (DSO) för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
(GoV.2022.0483) 

Jörgen Larsson  

   
Beslutsunderlag 
• Utnämning av Dataskyddsombud (DSO) för gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
 

10. Sammanträdestider 2023 (GoV.2022.0074) Susanne Jonasson  
   

Beslutsunderlag 
• Antagande av sammanträdestider 2023 

 

11. Förvaltningschefen informerar (GoV.2022.0001) Jörgen Larsson  
   
 

 

12. Information om lokaler (GoV.2022.0004) Jörgen Larsson  
   
 

 

13. Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet   

3 (45)



 Kallelse 
 
 
 
 

 

(GoV.2022.0005) 
   
 

 

14. Redovisning av delegeringsbeslut   
   

 

GoV.2022.0407-1 Avtal gällande Examination och betygssättning 

GoV.2019.0374-2 Anställningsbeslut för lärare i övriga yrkesämnen vid 
Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0474-1 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsersättning, 
NTI Vetenskapsgymnasiet Lund 

GoV.2022.0475-1 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsersättning, 
NTI Vetenskapsgymnasiet Lund 

GoV.2022.0476-1 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsersättning, 
Thoren Innovation School, Lund 

GoV.2022.0477-1 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsersättning, 
Thoren Innovation School, Lund 

GoV.2022.0478-1 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsersättning, 
Thoren Innovation School, Lund 

GoV.2022.0479-1 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsersättning, 
Thoren Innovation School, Lund 

GoV.2022.0480-1 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsersättning, 
Thoren Innovation School, Lund 

GoV.2022.0494-1 Beslut om ställföreträdande rektor 

GoV.2022.0495-1 Avtal gällande Handledarutbildning. Vita Statera 

GoV.2022.0496-1 Uppdragsavtal YH Projektledning, 
produktionstekniker. Nilla karriär & Kommunikation. 

GoV.2022.0504-3 §126 GoV au Beslut om omedelbar avstängning, jml 
Skollagen 5 kap 17 § 1, 5 och 6 stycket 

GoV.2022.0505-2 §129 GoV au Omedelbar avstängning, jml skollagen 5 
kap 
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GoV.2022.0506-2 §130 GoV au Omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 
kap 17§ 1, 5 och 6 stycket 

 

15. Anmälningar för kännedom   
   

 

GoV.2022.0468-1 Kommunstyrelsens beslut § 200, 2022 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 

GoV.2022.0470-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134, 2022 
Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 
2023 

SOT.2021.0044-42 Servicenämndens beslut § 108, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för oktober 2022 

SOT.2021.0044-41 Uppföljningsrapport av byggprojekt för oktober 2022 
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 GoV.2022.0003  
 
 
 
2022-11-07 
Helena Tauson Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
+4641362189  
helena.tauson@eslov.se  
 
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Barn.och.Familj@eslov.se |  www.eslov.se 
 

 

Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisningen av det 
ekonomiska utfallet per den aktuella månaden, redovisas också de anställdas frisktal 
och volymer för nämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning oktober 2022 
Volymer vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten oktober 2022 
Volymer gymnasieskolan oktober 2022 
Frisktal t o m oktober 2023 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med oktober månad visar på ett överskott för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Överskottet återfinns främst i 
verksamheten för interkommunala kostnader för gymnasieskolan. I utfallet saknas 
vidare två stora intäktsposter. Det ena är statsbidraget för gymnasial 
yrkesvuxenutbildning för perioden juli-oktober, och det andra är kompensation för 
insatsanställningar för perioden september-oktober vars budget återfinns under 
kommunstyrelsen. Utfallet för oktober kommer att ändras, då redovisningssystemet 
fortfarande är öppen för perioden.   
 
Helårsprognosen om ett överskott på 3 mkr som lämnades i samband med 
delårsrapporten, förväntas bli högre. Helårsprognosen för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden förväntas bli 4 mkr.  

Förslag till beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska 

månadsrapporten för oktober 2022 med godkännande till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
 
 
 
Jörgen Larsson Helena Tauson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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EKONOMISK MÅNADSRAPPORT GYMNASIE- 

OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2022 –
Oktober 
 
  

 Ekonomiskt 

utfall                              

jan-okt

Ackumulerad 

budget jan-

okt Prognos Årsbudget

Driftsnetto (mkr) Avvikelse 2022 2022 Avvikelse

Nämndsverksamhet 0,4 0,6 0,1 0,7 0,7 0,0

Gymnasieskola

Gymnasieskola - egen regi 48,2 49,1 0,9 58,5 58,2 -0,3

Gymnasieskola - annan anordnare91,5 97,1 5,7 112,2 116,9 4,7

Totalt gymnasieskola 139,7 146,2 6,5 170,7 175,1 4,4

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola - egen regi 6,5 6,8 0,3 8,2 8,2 0,0

Gymnasiesärskola - annan anordare2,3 2,6 0,3 3,1 3,1 0,0

Totalt gymnasiesärskola 8,8 9,5 0,7 11,3 11,3 0,0

Vuxenutbildning

Grundläggande VUX 3,5 3,0 -0,5 4,2 3,6 -0,6

Gymnasial VUX 5,1 1,9 -3,3 6,0 4,7 -1,3

Särskild utbildning för vuxna 0,5 0,5 0,1 0,6 0,6 0,0

Yrkeshögskola -1,3 -0,1 1,2 0,0 0,0 0,0

SFI 6,8 7,6 0,9 9,1 9,2 0,0

Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övergripande vuxenutbildning 12,7 14,1 1,3 16,0 16,9 0,9

Totalt vuxenutbildning 27,3 27,0 -0,3 35,9 34,9 -1,0

Arbetsmarknadsenheten

Administration 10,0 9,8 -0,2 11,8 11,8 0,0

Feriearbetare 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0

Arbetsmarknadsåtgärder 7,2 6,2 -1,0 7,4 7,4 0,0

Övriga arbetsmarknadsenheten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt arbetsmarknadsenheten19,9 18,7 -1,2 21,9 21,9 0,0

Övrig kommungemensam verksamhet4,6 4,9 0,3 5,2 5,8 0,6

Totalt 200,7 206,8 6,1 245,7 249,7 4,0
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Verksamhet Kommentarer till avvikelsen på det ackumulerade 

utfallet 
  

Gymnasieskola – egen 
regi 

 Avskrivnings- och kapitalkostnader för oktober saknas: 0,1 mkr 

 Högre interkommunala intäkter än budgeterat 
 

 

Gymnasieskola – annan 
anordnare  Elever går program med lägre programpris. 

 Budgeterat belopp för tilläggsbelopp har inte nyttjats.  
 

 

Gymnasiesärskolan – 
egen regi  Utfall ungefär som budgeterat 
 

 

Gymnasiesärskolan – 
annan anordnare  Utfall ungefär som budgeterat 
 

 

Grundläggande 
vuxenutbildning  Mer personal än budgeterat p g a omstrukturering av resurser till följd 

av verksamhetens behov 
 

 

Gymnasial 
vuxenutbildning  Statsbidrag för yrkesvux avseende andra halvåret är ännu ej utbetalat, 

ca 4 mkr.  

 Kostnaden för kurser hos andra anordnare saknas för perioden, ca 0,8 
mkr 

 

 

Särskild utbildning för 
vuxna  Utfall som ungefär som budgeterat 
 

 

Yrkeshögskola 
 Kostanden för köp av verksamhet saknas ut utfallet, 0,8 mkr 

 

 

SFI  Kostnaden för kurser hos andra anordnare saknas för perioden, ca 0,5 
mkr 

 

 

Uppdragsutbildning 
 Utfall som budgeterat 

 

 

Övergripande 
vuxenutbildning  Fakturor för gjorda inköp har ännu ej inkommit  
 

 

Arbetsmarknadsenheten 
 Samtliga bidrag för insatsanställningar i september har ännu ej 

inkommit, 0,3 mkr 

 Intäkter från KS för insatsanställningar inom ramen för de 
budgeterade 4 mkr saknas för perioden sept-okt: 2,1 mkr 

 

 

Övrig 
kommungemensam 
verksamhet 

 Budgeterade  s k reserver har ännu ej behövts användas 
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VOLYMER GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2022 - Oktober

Vuxenutbildningen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Snitt 2022 Årsbudget

Grundläggande vux 94 92 91 96 86 50 46 73 70 72 77 140

Gymnasial vux 245 229 270 258 217 83 76 181 158 252 197 300

Yrkesvux (inkl Äldreomsorgslyftet) 180 176 169 183 152 0 0 184 181 175 140

Särvux 12 12 12 12 8 0 0 9 10 9 8 10

SFI (inkl folkhögskolan) 244 254 240 245 240 204 185 199 192 203 221 300

Yrkeshögskolan 222 217 213 214 209 209 209 135 212 205 205 230

Uppdragsutbildning 50 50 50 30 30 0 0 0 0 0 21

Antal elever totalt 1047 1030 1045 1038 942 546 516 781 823 916 868 980

Arbetsmarknadsenheten

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Snitt 2022 Snitt 2021

Aktiva 227 215 231 218 230 242 206 230 235 233 227 227

varav nyinskrivna 27 13 26 13 18 23 4 30 20 25 20

varav avslutade* 25 11 27 6 22 32 4 17 21 21 19

* Avslutningsorsak

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Arbete 3 2 6 1 6 10 1 2 2 5

Åter i ekonomiskt bistånd 1 3 2 3 7 3 5 10

Planering med Arbetsförmedlingen 6 2 6 1 5 5 2 3 4

A-kassa 1 1

Ung kompetens

Avbrutit kontakt 3 2 5 2 3 1 4 1

Studier 7 3 3 2 4 5 4

Sjukersättning/sjukskriven 1 1 1 1 1

Flyttat från kommunen 1 4 1 1 3 1

Övrigt 4 1 1 3 1 2

Totalt 25 11 27 6 22 32 4 17 20 21
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Särskilda anställningar

Jan Feb Mars April Maj Juni

BEA AB BEA AB BEA AB BEA AB BEA AB BEA AB

Trygghetsanställningar 23 23 23 24 24 1 23

Lönebidrag 3 3 3 1 1 1 1

Utvecklingsanställning 4 4 4 4 4 2

Nystartsjobb 5 5 5 5 7 10

Extratjänster 16 15 15 14 13 13

Intro anställning 1 1 1 1 1

Totalt 26 26 25 26 25 26 24 25 25 25 27 24

Juli Aug Sept Okt

BEA AB BEA AB BEA AB BEA AB

Trygghetsanställningar 1 23 1 23 23 23

Lönebidrag 1 1 1 1 1 1

Utvecklingsanställning 3 3 3 4

Nystartsjobb 19 50 52 52

Extratjänster 13 12 12 12

Intro anställning

Totalt 37 24 67 24 68 24 68 23

BEA - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

AB - Tillsvidareanställda

De som är aktiva hos AME men inte har BEA eller AB anställning, kan vara sådana som

utreds, har praktik, på väg in i studier. Dessa har ännu inget slutmål.
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VOLYMER GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2022 - Oktober

Gymnasieskolan

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Snitt 2022 Årsbudget

Totalt Eslövs elever 

gymnasieskola exkl asylsökande 1281 1275 1276 1277 1275 1267 1300 1300 1300 1294 1285 1314

Carl Engströms gy totalt 722 715 718 715 710 705 746 746 746 733 726 746

Åk 1 266 263 265 264 263 261 282 282 282 282 271

Åk 2 234 231 231 230 227 224 238 238 238 231 232

Åk 3 222 221 222 221 220 220 226 226 226 220 222

varav Eslövs elever inkl asylsökande 464 460 463 464 459 453 463 463 463 457 461 519

varav från andra kommuner 258 255 255 251 251 252 283 283 283 276 265 227

Eslövs elever till andra skolor 817 815 813 813 816 814 837 837 837 837 824 795

Gymnasiesärskolan

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Snitt 2022 Årsbudget

Gymnasiesärskolan i Eslöv 31 31 31 31 31 31 30 30 30 31 31 31

varav Eslövs elever inkl asylsökande 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 22 23

varav från andra kommuner 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 9 8

Eslövs elever till andra skolor 11 11 10 10 10 9 11 11 11 11 11 10
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Antal elever per program 2021-04-15Carl Engströms skolan

Progam 

Elever från 

Eslövs 

kommun

Elever från 

andra 

kommuner

Andra 

huvudmän

Bygg o anläggningsprogrammet 30 32 28

Barn- och fritidsprogrammet 35 45 21

El-och energi 27 20 45

Ekonomiprogrammet 65 33 90

Estetiska programmet 0 0 67

Fordonsprogrammet 12 8 50

Flygteknisk utbildning 0 0 2

Försäljning och service 17 9 6

Handelsprogrammet 28 22 6

Hotell- och turismprogrammet 0 0 6

Humanistiska programmet 0 0 5

Hantverksprogrammet 0 0 22

International baccalaureate diploma (IB) 0 0 11

IMA 61 1 5

IMS 45 1 2

IMR 0 0 7

IMV 6 4 28

Industriprogrammet 0 0 4

Naturvetenskapliga programmet 0 0 134

Naturbruksprogrammet 0 0 49

Restaurang- o livsmedel 21 31 14

Samhällsprogrammet 56 34 139

Teknikprogrammet 40 12 62

VVS- och fastighetsprogrammet 0 0 20

VI 0 0 2

Vård o omsorgsprogrammet 14 24 12

Totalt 457 276 837
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Frisktal t o m oktober 2022: 95,1 % 

 

 

               Frisktal totalt per månad och jämfört med 2021 

År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 

2021 96,6 % 95,9 % 96,6 % 96,3 % 95,8 % 96,4 % 97 % 96,2% 95,4% 93,9% 93,1 % 93,4 % 95,4 % 
              

2022 92,6 % 92,9 % 95,5 % 94,7% 94,3% 96,5% 96,3% 96% 93,3%* 97,5%*   95,1 % 

 *Frisktal är preliminärt 
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 GoV.2022.0076  
 
 
 
2022-11-03 
Edward Jensinger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
+46708766763  
edward.jensinger@eslov.se  
 
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Uppföljning av  och feriearbete för ungdomar, 2022 

Ärendebeskrivning 
Feriearbeten i Eslövs kommun erbjuds till ungdomar som har avslutat grundskolan 
men ännu inte fyllt 19 år. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att 
följa upp detta genom en verksamhetsberättelse gällande feriearbete från 
Arbetsmarknadsenheten (AME).  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Feriearbeten 2022 

Beredning 
Arbetet med feriearbeten drivs av arbetsmarknadssekreterare på AME under 
perioden januari till september och avslutas med att sammanställa en 
verksamhetsberättelse som redovisas till nämnden efter säsongsavslutningen. 
 
Under 2022 har feriearbetet, i motsats till 2020 och 2021, inte blivit påverkat av 
Coronapandemin. Detta påverkade inte hur många ungdomar i Eslöv som sökte 
feriearbete. Det har varit cirka 600 individer som sökt praktikplatser varje år. Antal 
individer som kom ut i praktik under sommaren 2022 ökade med 80 stycken. Under 
2022 sökte 582 ungdomar ferieplats varav 309 kunde tas emot. Fortsatt kom en stor 
majoritet av praktikplatserna från Barn- och utbildningsförvaltningen. Om 
verksamheten ska utvecklas vidare, för att kunna ta emot fler ungdomar, behöver fler 
delar av kommunens verksamheter ta emot praktikanter. 

Förslag till beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen 

och lägger den till handlingarna.   
 

Beslutet skickas till 
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Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten 
 
 
 
Jörgen Larsson Edward Jensinger 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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2022 ansökte 582 ungdomar feriearbete. Av dessa var 258 kvinnor, 302 män 
och 22 angav inget kön/annat. 
För att bli erbjuden feriearbete ska man ha gått ut grundskolans nionde klass 
eller gå/gått på gymnasieskola men inte fyllt 19 år då feriearbetet påbörjas. 
Feriearbetet har varit uppdelat på tre perioder under sommarlovet och alla har 
blivit erbjudna att jobba 75 timmar. Timlönen för 2022 var 86 kronor och 
dessutom fick alla ungdomar som arbetade ett presentkort på Café Våfflan. 
 
Det var i år 58 arbetsplatser som anmälde att de hade möjlighet att ta emot 
feriearbetare. Se bilaga för att se fördelning av slutgiltiga platser. 
Ungdomarna ansökte digitalt via kommunens hemsida under en månads tid.  
Initialt erbjöds 315 ungdomar feriearbete varav 56 var prioriterade av 
socialsekreterare och skolkuratorer med flera, som gjort bedömning att dessa 
ungdomar har ett särskilt behov av feriearbete.  
37 ungdomar lämnade återbud vid olika tidpunkter under våren, reserver togs 
in löpande. Slutligen blev 310 ungdomar placerade och 309 startade sitt 
feriearbete (1 placerad ungdom gick inte att nå före start och kunde därför inte 
starta). Av dessa var 134 kvinnor, 163 män och 12 angav inget kön/annat. 
 
Informationsmöte för feriearbetarna i grupp, ersattes av information skriftligt 
via postgång samt digitalt via en inspelad film. Denna informationsfilm 
spelades in av Arbetsmarknadsenheten, hr-chef samt representant ifrån 
Kommunal fackförbund. Att titta och registrera sig för filmen har varit 
obligatoriskt. Enskilda möte för de som behövt extra stöd har anordnats. 
 
Alla arbetsplatser som anmält intresse för att ta emot en feriearbetare har blivit 
inbjudna till en handledarträff som hr avdelningen varit ansvariga för, detta år 
via Skype. På handledarträffarna gavs information om vilka krav som ställs på 
en handledare, vilka arbetsmiljöregler som finns att ta hänsyn till och även 
generella anpassningar för Covid-19. Handledare har även fått möjlighet att 
ställa frågor samt utbyta erfarenheter med varandra på träffen. 

   
2022-11-01 

Nämnden för  
gymnasie- och vuxenutbildningen 

Verksamhetsberättelse feriearbete 2022 
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Arbetsmarknadsenheten har varit ute och besökt en del av arbetsplatserna för 
att få tillfälle att prata med båda parter och få en uppfattning om hur det 
fungerar på arbetsplatsen. 
Arbetsmarknadsenheten har hela sommaren 2022 varit tillgängliga per telefon 
samt specifik epost för löpande frågor ifrån arbetsplatser, feriearbetare och 
deras vårdnadshavare.  
 
Eslöv 2022-11-01 
 
 
 
Adela Pallnéus  
Samordnare feriearbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antal placerade ungdomar/förvaltning   

Barn och utbildning  
Fritidshem 30 
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Förskolor 45 
Gröna Gruppen 49 
Gröna Gruppen/EBO 36 
Carl Engströmskolan 5 
Källebergsskolans flytt 2 
Café Våfflan 30 
  
Kommunledningskontoret  
HR/Juridiska avdel. 1 
Tillväxtavdel. 2 
  
Kultur och fritid  
Karlsrobadet 6 
Gasverket/Unga för ungar 18 
Kultur och fritid/Kulturaktiviteter 12 
  
Service  
Måltidsservice 22 
Lokalvård 16 
Fastighetsservice Park 15 
  
Vård och Omsorg  
LSS/Daglig verksamhet 3 
Hemvården Norr 3 
  
Miljö och samhällsbyggnad  
Kart och bygglovsavdel. 2 

Övriga  
EAI-Friidrott 3 
Eslövs ridklubb 2 
Harlösa IF 4 
Gamlegård Museum 2 
Gårdstånga IF 2 
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Uppföljning av insatser för vuxna inom 
Arbetsmarknadsenheten 2022 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att följa upp 
Arbetsmarknadsenhetens insatser för vuxna under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Uppföljning av insatser för vuxna inom Arbetsmarknadsenheten 

Beredning 
Arbetsmarknadsenheten (AME) har till tjänsteärendets sammanställning, 2022-10-
24, haft 400 personer inskrivna under 2022. En ökning med 15 personer sedan 2021 
och en ökning med 70 personer sedan 2020. Av dessa 400 personer är 200 personer 
nyinskrivna under 2022 och 185 personer har avslutats under året.  
 
2022-01-01 var det 200 aktiva ärenden på AME. Motsvarande siffra 2022-10-24 var 
215 aktiva ärenden. En ökning med 15 ärenden hittills under 2022. Det största 
inflödet av nyinskrivna skedde under januari (27 personer) och augusti (29 personer). 
Statistikunderlaget visar däremot inte om någon av de personer som har skrivits in 
som nya under 2022 varit aktuella hos AME före 2022-01-01, det vill säga 
återaktualiserats under året. 
 
Av de 215 inskrivna personerna 2022-10-24 uppbär 133 personer försörjningsstöd.  

Under perioden 2022-01-01 till 2022-10-24 har 86 personer kommit i arbete. Av 
dessa 86 personer har 40 personer fått stadigvarande arbete fördelat mellan 
kommunala och externa arbetsgivare och är avslutade från AME. Resterande 46 
personer har fått anställning inom ramen för satsningen på nystartsjobb med start i 
månadsskiftet juni-juli och året ut. Dessa 46 personer arbetar AME fortlöpande med 
vad avser uppföljning och stöd mot vidare arbete eller studier. Därför har de inte 
avslutats i Arbetsmarknadsenhetens systemstöd.  
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AME har inget statistiskt underlag på vilken typ av eventuellt lönestöd som erhållits 
hos de externa arbetsgivarna. Därtill har 27 personer avslutats hos AME 2022 på 
grund av att de påbörjat studier. 
 
Fördelningen av de olika statliga anställningsstöden för de personer som innehar 
anställning inom AME:s administrativa ansvar 2022-10-24 fördelar sig enligt 
följande: 
 
Anställningar på AME aktuella per 2022-10-24: 
Trygghetsanställningar 25 (en person har även personligt biträde) 
Lönebidrag 4 
Nystartsjobb  57   
Introduktionsjobb  1 
Utvecklingsanställning 5 
Extratjänst 16  
OSA 0 
Totalt 108 
 
Övriga anställningar i kommunen: 
Trygghetsanställningar 4 (en person har även personligt biträde) 
Lönebidrag  8  
Nystartsjobb 3 
Utvecklingsanställning 2 (en person har även personligt biträde) 
Extratjänst 0  
Stöd till personligt biträde 3 
Totalt 20 
 
185 personer avslutats och är inte längre aktuella för 
Arbetsmarknadsenhets insatser. 

Förslag till beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av 

insatser för vuxna inom Arbetsmarknadsenheten.  

Beslutet skickas till 
Enhetschef för Arbetsmarknadsenheten 
 
 
 
Jörgen Larsson Edward Jensinger 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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Elevers trygghet och studiero 

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

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

Beredning 
Elevers upplevelse av trygghet och studiero har under läsåret 2021/2022 försämrats. 
Totalt sett går det att säga att elevers trivsel i skolan och generella trygghet fortsatt är 
god på Carl Engströmgymnasiet medan resultaten gällande studiero och en specifik 
form av trygghet (våning 1 i B-huset) visar försämrade resultat.  

Förslag till beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Rektor Carl Engströmgymnasiet 
 
 
 
Jörgen Larsson Edward Jensinger 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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Elevers upplevda trygghet och studiero på 
gymnasiet, höstterminen 2022, analys 
Under hösten varje år genomförs en enkätundersökning avseende hur 
eleverna på gymnasieskolan i Eslövs kommun upplever trygghet och 
studiero. Resultatet följs upp av hela skolan och vid behov arbetas det 
specifikt med resultaten i olika klasser. 
 
Årets enkät befäster i delar tidigare års goda men belyser också att det har 
uppstått en del problemområden som behöver skyndsamt hanteras på 
enheten.  

Sammanfattning 
Arbetet med trygghet och studiero är prioriterat på skolan. Inte minst inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Elevhälsan har en aktiv roll i 
detta arbete och arbetar tätt samman med skolledning och lärare för att följa 
upp enkätens svar och gör punktinsatser i de klasser där enkätresultatet 
dippar. 
 
Det är tydligt vid jämförelser över åren (från 2018, på Bergagymnasiet, till 
åren på Carl Engströmgymnasiet) att trygghet och studiero på 
gymnasieskolan i Eslöv har förbättrats.  
 
I stort är många av resultaten positiva men det finns skäl att fortsätta jobba 
med frågorna generellt men i ett frågeområde går resultaten åt fel håll och 
där behöver förändring ske. Detta område är studieron där elever anger att 
de inte i tillräckligt hög utsträckning har sådan studiero som de skulle önska. 
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I enkäten 2022 har också identifierat ett delvis nytt problem där oro för att 
föremål kastas ned från våningarna ovan entréplanet uppkommit. Detta har 
resulterat i en högre grad av otrygghet än vad som tidigare upplevts. Dock 
gäller detta resultat enbart entréplanet och inte på några andra platser i 
skolan. Elever, personal och skolledning har jobbat med att komma tillrätta 
med detta problem under hösten och alla är överens om att vidtagna åtgärder 
har haft effekt men också att mer behöver göras. Man har därför påbörjat 
processer för att installera övervakningskameror i skolan.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att gymnasieskolan i Eslöv har 
konsekvent goda resultat vad det gäller trivsel och trygghet men att arbetet 
med att få bättre studiero behöver intensifieras.  

Resultat 
Skolornas verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En 
förutsättning för detta är att elever, lärare och all annan personal känner ett 
gemensamt ansvar för arbetsmiljön i skolan och  visar ömsesidig respekt för 
varandra. Nedan redovisas de huvudsakliga områden som enkäten tar upp.  

Trivsel 
Eleverna trivs på Carl Engströmgymnasiet. Det går, via elevenkäten, att 
identifiera att eleverna trivs mycket bra på sin skola. År för år blir resultaten 
högre och högre gällande trivsel och hösten 2022 anger 93,8 % av eleverna 
att de trivs i sin klass och dessutom är 89,1 % nöjda med skolan. Det finns 
en trolig korrelation mellan att fler elever söker sig som förstahandssökande 
till skolan och att fler elever trivs. 

Trygghet 
I enkäten frågas om eleverna känner sig trygga vid olika platser på skolan, 
dels i B-huset, dels i A-huset. Exempelvis i klassrum, i bibliotek, i cafeteria, 
i korridorer etcetera. Korridorer, i traditionell bemärkelse, saknas nästan helt 
i B-huset men däremot finns det öppna allmänna utrymmen på de fyra 
våningar. Det är viktigt att specificera var eleverna känner trygghet och var 
det finns ytterligare arbete att göra för att förbättra tryggheten. På så vis kan 
skolan rikta insatser för att snabbt göra förändringar på platser som upplevs 
mindre trygga, till exempel genom bemanning eller schemaläggning. 
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Generellt upplever en bra bit över 90 % av eleverna trygghet i skolans 
lokaler. Detta är en återkommande hög siffra som går att koppla till de nya 
skollokalerna. Eleverna på Carl Engströmgymnasiet är mycket mer trygga 
än vad eleverna var på Bergagymnasiet. Dock sticker 2022 ett område ut 
och det är upplevelsen av trygghet i de öppna ytorna på bottenvåningen i B-
huset. Där anger endast 71 % att de upplever trygghet. Detta beror troligen 
på att det under höstterminen uppstått problem med att vissa ungdomar 
kastar ned saker (papper, tomburkar, papperskorgar med mera) från 
ovanvåningar ner mot bottenvåningen. Skolan arbetar aktivt med att få bukt 
på problemet i fråga. Eleverna som svarat på enkäten har i fritextsvar kunnat 
ange vad de vill att skolan ska arbeta med för att förbättra miljön och där har 
påfallande många lyft just denna fråga. Eleverna har i hög utsträckning 
efterfrågat kameraövervakning i denna del av skolan. Detta är också 
någonting som skolledningen har identifierat och arbete med att få till 
kameraövervakning är initierat.  
 
Den enda ”plats” som i förra årets enkät inte nådde upp till över 90 % i 
trygghet var den om när eleverna var på väg ”till eller ifrån skolan”. Där 
upplevde då bara 87,2 % sig vara trygga vilket var en försämring från 
tidigare läsår. Detta område har förbättrats mycket under 2022 och idag är 
andelen som upplever sig trygga ”till eller ifrån skolan” 93,8 %.  

Studiero 
En förutsättning för goda studieresultat är studiero i klassrummen. Här ser 
vi, 2022, en tillbakagång till ett sämre resultat, 76,3 %. Frågan om studiero 
har under lång tid varit prioriterad på skolan och i skolans kvalitetsarbete. 
Vid förra årets relativt goda resultat påpekade skolledningen att resultaten 
upplevdes som lite för höga i relation till den verkliga studieron. Den 
tillbakagång som nu syns är möjligen en mer korrekt beskrivning av 
situationen. Frågan om studiero kommer fortsatt vara ett prioriterat område 
på skolan att jobba med.  

Ordningsregler 
2022 uppvisar också en försämring när det gäller elevernas uppfattning om 
huruvida eleverna själva följer ordningsregler eller ej. Hösten 2022 
uppfattar endast 22,7 % av eleverna att ordningsreglerna följs i jämförelse 
med 38 % 2021. Som kontrast till detta anger hela 39,3 % av eleverna att de 
inte tycker att elever följer ordningsreglerna. Detta är en tillbakagång och 
nere på resultat som förekom under Bergagymnasiet-tiden. Området 
studiero är prioriterat och det är viktigt att all personal kraftsamlar för att 
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hjälpa eleverna med att få en studiero som är god och gynnsam för 
kunskapsutveckling.  
 
Som en spegling av elevernas attityder till hur ordningsreglerna följs är hur 
eleverna anser att personalen ser till att ordningsreglerna följs. Även vid 
denna fråga menar eleverna att en försämring skett under 2022. Man har gått 
från att elever tyckte att lärarna såg till att ordningsreglerna följdes till ett 
värde om 62 % 2021 till en försämring där värdet endast är 58,3.  
 
Totalt går det att peka på frågan om studiero som ett område som går åt fel 
håll och som måste förbättras.  

Bemötande 
78,2 % av eleverna tycker att de bemöter varandra med respekt, det vill säga 
elev-elev, i jämförelse med 82,1 % året innan. Det går att se att resultaten 
kring bemötande fluktuerar upp och ned några procentenheter varje år men 
ligger trots allt rätt stabilt kring 80 %.  
 
93,8 % av eleverna upplever att personalen respekterar eleverna vilket är en 
högre notering än någonsin tidigare.  

Kränkande behandling 
Fler elever än tidigare, 84,4 %, anser att skolan arbetar aktivt med att 
förhindra kränkande behandling. De senaste läsåren har resultaten legat 
mellan 83 % och 80 %.  
 
En tydlig förbättring ser vi på att fler elever menar att de vuxna på skolan 
reagerar om de får veta att en elev har blivit kränkt eller diskriminerad. 2021 
anger 49, 2 % att detta sker mot 46,2 % året innan och 37 % året innan det.  
  
 
Vid tangentbordet 
Edward Jensinger, Avdelningschef 
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Fråga 2022 2021 2020 2019 2018
Jag trivs i min klass 93,8% 92,1% 93,1% 90,0% 89,0%
Jag är nöjd med min skola 89,1% 93,6% 93,1% 93,3% 77,7%
Vi uppmuntrar elever att
medverka i klassråd 83,2% 81,4% 66,6% 75,8% 71,0%
Jag vet att elever är delaktiga i
utformning av ordningsregler 72,6% 79,3% 71,2% 71,5% 64,6%

Elever följer ordningsreglerna: (JA) 22,7% 38,0% 36,9% 26,3% 18,6%
Elever följer ordningsreglerna:
(NEJ) 39,3% 15,6% 11,8% 19,8% 27,9%
Personalen ser till att
ordningsreglerna följs? 58,3% 62,0% 65,7% 57,5% 47,1%
Jag har studiero på lektioner? 76,3% 82,7% 85,9% 78,3% 72,6%
Lärarna ser till att det är studiero
på lektionerna? 85,0% 85,6% 87,3% 80,8% 75,5%
Elever bemöter varandra med
respekt? 78,2% 82,1% 82,4% 73,3% 66,0%
Personalen bemöter eleverna med
respekt? 93,8% 92,6% 91,6% 89,8% 84,0%
Vi arbetar aktivt med att förhindra
kränkande behandling? 84,4% 83,2% 80,4% 80,3% 71,0%
Vuxna reagerar om elev blivit
kränkt? (JA) 49,2% 46,2% 37% 41% 36,4%
Jag vet vem jag kan tala med om
någon blivit kränkt? 85,4% 84,4% 85,6% 84,0% 81,4%
Förekommer främlingsfientlighet?
(JA) 22,4% 23,7% 20,5% 28,5% 42,0%
Förekommer sexuella trakasserier?
(JA) 9,7% 8,2% 6,3% 7,5% 9,6%
Jag känner mig trygg i B-huset? 87,7% 94,3% 94,5% 91,8% - OBS!
Jag känner mig trygg i A-huset? 93,8% 92,6% 95,1% 88,8% -
Jag känner mig trygg i matsal? 94,4% 93,4% 97,4% 92,8% -
Jag känner mig trygg på idrott 89,7% 95,7% 90,8% 86,5% -
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Jag känner mig trygg i
omklädningsrummet? 85,4% 90,1% 89,9% 85,3% -
Jag känner mig trygg på väg till
eller från skolan? 93,8% 87,2% 93,9% 90,3% -
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Trygghet och Trivsel på Carl 
Engströmgymnasiet

Resultat från enkät 2022
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Elevenkät 2022

Jag trivs i min klass Jag är nöjd med min skola
Jag har studiero på lektionerna Vi arbetar med att förhindra kränkande behandling
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Resultatredovisning 36 (45)



Resultatredovisning 2 37 (45)



Resultatredovisning 3 38 (45)



Kort analys av Trygghet och trivsel

• För fjärde året i följd är resultaten goda överlag

• Nytt för i år är en nedgång i studiero och i trygghet på våning 1

• De positiva förändringarna jämfört med ”Bergatiden” är påtagliga 
och säkerställda statistiskt

• Utvecklingsområden fortsatt är att öka andel elever som upplever 
studiero
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Utnämning av Dataskyddsombud (DSO) för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 
Kommunjurist Agneta Fristedt har sedan den 1 juni 2022 varit DSO i avvaktan på 
ersättare. Den 1 november 2022 börjar Nina Friberg arbeta i Eslövs kommun och hon 
kan från och med den 1 december 2022 utses som DSO.  
 
 

Beslutsunderlag 
Information på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida om vem som måste 
utse ett DSO och vad som är ett offentligt organ, se länk; 
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-
gdpr/dataskyddsombud/maste-ni-utse-ett-dataskyddsombud/ 
 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39. 
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Förslag till beslut 
- Kommunjurist Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud för gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden från den 1 december 2022.  
- Nina Friberg utses som dataskyddsombud för gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden från och med den 1 december 2022. 
- Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Beslutet skickas till 
Agneta Fristedt 
Nina Friberg 
Dataskyddsamordnarna 
Integritetsskyddsmyndigheten 
 
 
 
Jörgen Larsson Susanne Jonasson 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 
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Antagande av sammanträdestider 2023 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 
2023. 

Beslutsunderlag 
- 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
arbetsutskott håller sammanträden onsdagar klockan 17:00 följande datum: 
11 januari  9 augusti 
8 februari         6 september 
8 mars  4 oktober 
5 april  8 november 
3 maj  6 december 
31 maj 
 
Kommunledningskontoret föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
håller sammanträden måndagar klockan 18:00 följande datum: 
10 januari 
23 januari  21 augusti 
20 februari  18 september 
20 mars  16 oktober 
17 april  20 november 
15 maj  19 december, tisdag 
13 juni, tisdag 
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Förslag till beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott håller sammanträden 
onsdagar klockan 17:00 följande datum: 
11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 9 augusti, 6 september,  
4 oktober, 8 november, 6 december. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden håller sammanträden måndagar klockan 
18:00 följande datum: 
10 januari, 23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 13 juni, tisdag, 
21 augusti, 18 september, 16 oktober, 20 november, 19 december, (tisdag). 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Jörgen Larsson Susanne Jonasson 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 
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