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Plats och tid Christian Nilsson kl. 18:00-21:00  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

Marianne Svensson (S) (vice ordförande) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Naser Gohari (S) 
Peter Sjögren (M) 
Eva Bengtsson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 

  
Övriga närvarande Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Peter Sjögren (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2021-06-14   
  
Protokollet omfattar §§56-70 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Peter Sjögren (M)  
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Innehåll 
 

§56 Övriga närvarande vid informationsmötet 

§57 Val av justerare 

§58 Fastställande av föredragningslistan 

§59 Intern Kontroll, Uppföljning av projekt som avslutas eller pågår inom 
AME under de senaste två åren 

§60 Yttrande över motion angående uppdatering av Eslövs kommuns 
måltidspolicy 

§61 Ekonomisk månadsuppföljning 2021 

§62 Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs 
kommun 

§63 Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för Eslövs 
kommun 

§64 Information ansökningsstatistik 2021 

§65 Förslag om ändring av inriktning på El- och energiprogrammet 

§66 Rapport från Rådet Hälsa och Trygghet 

§67 Förvaltningschefen informerar 2021 

§68 Information om lokaler 

§69 Redovisning av delegeringsbeslut 

§70 Anmälningar för kännedom 
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§ 56  

Övriga närvarande vid informationsmötet  

Nedanstående deltagare är närvarande under informationsmötet men inte under 
beslutsmötet. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 57  

Val av justerare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 58  

Fastställande av föredragningslistan  

Ordförande Claus-Göran Wodlin (M) lägger till ärende Rapport från rådet Hälsa och 
Trygghet (GoV.2021.0016). Ärendet läggs in efter punkt 8. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Paragrafen är justerad 
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§ 59    GoV.2021.0033 

Intern Kontroll, Uppföljning av projekt som avslutas eller pågår inom 
AME under de senaste två åren  

Ärendebeskrivning  
Enligt Intern kontrollplanen 2021 ska uppföljning av projekt som avslutas och pågår 
inom AME de senaste två åren redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av projekt som avslutas och pågår inom AME under de senaste två 

åren 
 Nämnden Vilja 210607 
 Nämnden Ung Kompetens 
 

Beredning 
Vilja 
Vilja är en deltagarinsats för unga med aktivitetsersättning som genomförs i Finsam 
Mittskånes regi och i detta fall är Eslövs Kommun ägare av insatsen. Vilja vänder sig 
till unga (19-29 år) som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan men som i 
viss utsträckning saknar aktivitet. Inom ramen för Vilja är det två mål, dels på 
individuell nivå där deltagaren ges möjligheter och stöd att utveckla sin 
arbetsförmåga och dels på strukturell nivå där implementering av metodik och 
kunskapsutbyte inom och mellan parterna. 

Vilja påbörjades 2019-08-01 och avslutas 2021-12-31. 

Ung kompetens 
Ung Kompetens Eslöv är ett ESF-finansierat projekt som riktar sig till ungdomar 
mellan 16 och 24 år utan slutförd gymnasieutbildning. Syftet med projektet är att 
hjälpa ungdomar som lever i utanförskap att hitta lämplig sysselsättning, antingen 
studier eller arbete. Ung kompetens fungerar som spindeln i nätet och håller samman 
deltagarnas planering med myndigheter, vården, Arbetsförmedlingen, Ekonomisk 
bistånd, skola, Försäkringskassan med flera. 

Sammanlagt är det 61 deltagare som har skrivits in i projektet löpande. Av de 
inskrivna är 41 män och 20 kvinnor. 25 deltagare är utskrivna och av de 25 utskrivna 
deltagarna är 18 män och 7 kvinnor. 

Projektet med finansiering av ESF påbörjades 2021-01-01 och löper ut 2022-06-
30. Det är med i Från försörjningsstöd till egen försörjning En strategisk plan för 
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Eslövs kommun som ett förslag att utveckla och permanenta arbetssättet från 
projektet. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot redovisningen av intern 
kontroll gällande uppföljning av projekt som avslutas och pågår inom AME de 
senaste två åren. Ärendet läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 60    GoV.2020.0378 

Yttrande över motion angående uppdatering av Eslövs kommuns 
måltidspolicy  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
uppdatera kommunens måltidspolicy. Motionen har översänts till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över motion angående uppdatering Eslövs kommuns måltidspolicy 
 Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2020 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) - uppdatera kommunens måltidspolicy 
 Motion från Ted Bondesson (SD) - uppdatera kommunens måltidspolicy 
 

Beredning 
I motionen föreslås Eslövs kommuns måltidspolicy uppdateras för att åtgärda 
problemet med avsaknaden av kött i skolmaten. Kvalitén på skolmaten bedöms ha 
försämrats efter Eslövs kommuns senaste revidering av måltidspolicy. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet har en god dialog med 
måltidsservice där köken är lyhörda på skolans önskningar. Det finns traditionella 
rätter på matsedeln med varierat utbud. Eleverna är nöjda med möjligheten till flera 
val. Det erbjuds fisk, kött, kyckling, vegetariskt och soppa varje vecka. Barn och 
utbildningsförvaltningen stödjer fortsatt god dialog mellan måltidsservice och 
verksamheten vid planeringen av matsedeln. 

Yrkande 
Cvetanka Bojcevska (SD) och Håkan Jölinsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Marianne Svensson (S), Peter Sjögren (M), Naser Gohari (S), Eva Bengtsson (S), 
Madeleine Atlas (C) och Katja Laine (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande och förvaltningens 
förslag till beslut mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag till beslut. 

Reservation 
Cvetanka Bojcevska (SD) och Håkan Jölinsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen från Ted Bondesson (SD) - Uppdatera 
kommunens måltidspolicy. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 61    GoV.2021.0004 

Ekonomisk månadsuppföljning 2021  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. 
Förutom det faktiskt redovisade utfallet per den aktuella månaden, redovisas också 
frisktal för perioden och volymer för nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport maj 2021 
 05 Maj 2021 - Ek sammanställng 
 05 Maj 2021 - Volymer vux-AME 
 05 Maj 2021 - Volymer gy 
 05 Maj 2021 - Frisktal GoV 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med maj visar på ett överskott för gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. Överskottet finns i de flesta av nämndens 
verksamheter och beror främst på ökade interkommunal intäkter för gymnasieskolan, 
löneökningar som är budgeterade men ännu inte betalats ut samt att statsbidrag som 
avser hela 2021 utbetalats. När rapporten upprättades är maj månads ekonomiska 
redovisning fortfarande öppen, så utfallet kan komma att ändra sig. 

Den ekonomiska påverkan av Covid-19 var marginell för perioden januari till maj. 

Helårsprognosen om en budget i balans som lämnades i vårprognosen, förväntas 
kvarstå. 

Frisktal till och med maj 2021: 96,9%. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska 
månadsrapporten för maj 2021 med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    GoV.2021.0185 

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har skickat förslag till bostadsförsörjningsprogram till gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - 

samråd 
 Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 
 Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 
 

Beredning 
Programmet beskriver på ett tydligt sätt förutsättningar och mål för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Bland målen finns att 200 bostäder per år ska 
byggas i snitt och att befolkningsökningen ska ligga på en procent per år. Detta 
innebär sannolikt en ökad efterfrågan inom gymnasie- och vuxenutbildningens 
ansvarsområden. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget till 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Deltar inte i beslutet 
Cvetanka Bojcevska (SD) och Håkan Jölinsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Cvetanka Bojcevska (SD) begär och får beviljat att lämna en skriftlig 
protokollsanteckning. 
  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    GoV.2021.0220 

Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En arbetsgrupp bestående av olika kompetenser inom vård- och omsorgsnämnden 
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under ett års tid arbetat med att ta 
fram en strategisk plan. Uppdraget har varit att minska försörjningsstödet samt öka 
egenförsörjningen i Eslövs kommun. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av 
respektive förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
 Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för Eslövs kommun 
 Strategisk plan från försörjningsstöd till egen försörjning 
 

Beredning 
Planen har kunnat förverkligas genom ett brett samarbete mellan såväl de båda 
berörda förvaltningarna som de övriga förvaltningarna inom kommunen. Det har 
dessutom varit en viktig samverkan med Kommunal och Arbetsförmedlingen. 

I oktober månad 2020 uppbar 1 316 person försörjningsstöd i Eslövs kommun. Av 
dessa var 780 personer över 18 år och de ska därmed stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Av de 780 personerna är 378 personer inskrivna i etableringen eller har 
precis avslutet den. Antalet individer i försörjningsstöd per månad, liksom summan, 
har varit konstant under de senaste åren. Kostnaden för försörjningsstödet uppgick 
till 3,5 miljoner under oktober 2020. Trycket på ekonomiskt bistånd har dock inte 
ökat under 2020, trots rådande omständigheter med pandemin. 

I planen beskrivs tolv olika förslag på aktiviteter som på sikt kan bidra till att bromsa 
ökningen av försörjningsstödet och öka graden av egen försörjning. Vi inleder med 
att beskriva och analysera de fem områden som vi bedömer att, var för sig eller i 
kombinationer, kan förklara varför försörjningsstödet befinner sig gå en konstant 
nivå. 

Förverkligandet av planen förutsätter att fortsatt samverkan sker i de båda 
förvaltningarna och att styrgruppen fortsätter leda arbetet. 

Yrkande 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar på tillägg i förvaltningens förslag till beslut: 
- att förvaltningen ska följa upp och redovisa arbetet på nämndens sammanträde i 
december. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 

Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevska (SD) förslag på 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Marianne Svensson (S), Naser Gohari (S), Eva Bengtsson (S), Peter Sjögren (M), 
Madeleine Atlas (C), Cvetanka Bojcevska (SD), Håkan Jölinsson (SD) och Katja 
Laine (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och Cvetanka Bojcevska 
(SD) tilläggsbeslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att: 

 anta den strategiska planen Från försörjningsstöd till egen försörjning 
 föreslå kommunstyrelsen om att svara för merkostnaden för 100 extratjänster 

i åtgärd 2 
 svara för förstärkning av en 100% tjänst inom Kommunala aktivitets ansvaret 

(KAA) 
 att förvaltningen ska följa upp och redovisa arbetet på nämndens 

sammanträde i december. 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    GoV.2021.0031 

Information ansökningsstatistik 2021  

Muntlig information 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    GoV.2021.0059 

Förslag om ändring av inriktning på El- och energiprogrammet  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen Barn och Utbildning har fått nämndens uppdrag att utreda en ändring 
av formen för El- och energiprogrammet från lärlingsutbildning till reguljär 
programutbildning. Vid avrapportering i april månad fick förvaltningen i uppdrag att 
slutföra utredning med inriktning att ändra till reguljär utbildning från och med 
intaget höstterminen 2022. Utredningen ska innefatta lokalfrågan och ekonomiska 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag om  ändring av inriktning på El- och energiprogrammet 
 Utredning om El- och Energiprogrammet 
 

Beredning 
Barn och Utbildning ser stora svårigheter med att slutföra utredningen enligt 
uppdraget inför nämndens beslut om programutbud i september månad. Detta 
beroende på personalsituationen inom förvaltningen under perioden fram till 
september. Särskilt lokalfrågan är svår att hinna med att utreda i tid och det är även 
svårt att hinna verkställa eventuella förändringar i tid inför höstterminen 2022. 

Det första årets studier på El- och energiprogrammet skiljer sig inte åt mellan 
lärlingsutbildning och skolförlagd utbildning. Det går därför utmärkt att ta in elever 
ht 2022 på skolförlagd utbildning under förutsättning att inte fler elever antas än vad 
nuvarande lokaler klarar av, för närvarande 12 platser. Utredningen kan därefter 
göras klar under hösten. Lokalfrågan hanteras i vanlig ordning inom den ordinarie 
lokalförsörjningsplaneringen med en flytt till lämpligare lokaler inför höstterminen 
2023. 

Om nämnden så beslutar efter slutförd utredning är det möjligt att ändå bibehålla 
lärlingsutbildningen, även för de elever som tas in ht 2022. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att: 
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 den färdigställda utredningen ska redovisas vid nämndens sammanträde i 
november 

 intag till El- och energiprogrammet ska från och med höstterminen 2022 avse 
skolförlagd utbildning. Antal platser beslutas vid nämndens sammanträde i 
september. 

Beslutet skickas till  
Diariet 

Paragrafen är justerad 
 

  

19 ( 24 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-07 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 66    GoV.2021.0016 

Rapport från Rådet Hälsa och Trygghet  

Rådet har återupptagit arbetet efter uppehåll med anledning av covid-19. 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    GoV.2021.0005 

Förvaltningschefen informerar 2021  

 Ett nytt ordförandebeslut har tagits - Med anledning av smittspridningen av 
Covid-19 har fjärr- distansundervisningen förlängts till och med den 4 juni 
2021. 

 Barnkonventionen: Arbetet med att implementera barnets bästa, barnets rätt i 
det dagliga arbetet kommer att påbörjas med bland annat att  

o arbeta in det i tjänsteskrivelserna 
o i det dagliga arbetet 
o på verksamheternas APT 
o  systematiskt kvalitetsarbete - systematik i frågorna 

 Årets student genomfördes mycket bra och med mycket glädje. Den 
genomfördes enligt rekommenderade riktlinjer med anledning av pandemin.  

 Ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att skapa en utbildningsdag för 
nämnden. Dagen planeras till september, beroende på hur riktlinjerna, på 
grund av pandemin, ser ut då. Dagen kommer att innehålla bland annat  

o Barnkonventionen - prövning av barnens rätt 
o SFI och Arbetsmarknadsenheten 

 Förvaltningens administrativa chef kommer att sluta sin anställning för att gå 
vidare till liknande tjänst på Malmö Universitet. Arbete med hur 
förvaltningen kommer att lösa frågan pågår. 

 Avtal Hök 2021 - kompetensförsörjningsplan som ska redovisas till nämnden 
i november/december 

Paragrafen är justerad 
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§ 68    GoV.2021.0015 

Information om lokaler  

Gamla Östra Skolan ska renoveras. Enligt tidsplanen startar renoveringen i början på 
2022 och sträcker sig över tre terminer. Eleverna kommer att flyttas till 
tillfälliga ersättningslokaler.  

Paragrafen är justerad 
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vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 69  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2020.0407-13 Ordförandebeslut fjärr- och distansundervisning på Carl 

Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0020-43 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-44 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0222-1 Avtal gällande planering, genomförande och examination av 
modulen Kommunikation 1 inom ramen för uppdragsutbildning 
till Vård och Omsorg, Bergagården 

GoV.2021.0224-1 Avtal gällande uppdragsutbildning i kommunikation, 
språkstärkande och språkutvecklande arbete på Bergagården, 
Vård och Omsorg 

GoV.2021.0020-45 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-42 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 
 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-07 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 70   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2021.0206-1 Underrättelse om samråd för detaljplan för Äspingen 1 med flera 

i Eslöv, Eslövs kommun 

GoV.2021.0206-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 54, 2021 Samråd för 
detaljplan för Äspingen 1 med flera 

GoV.2021.0204-1 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2021 Revidering av 
reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

GoV.2021.0207-1 Kommunstyrelsens beslut § 121, 2021 Avtalsuppföljning inom 
kommunövergripande avtalsområden, snittblommor och 
kontorsmaterial 

GoV.2021.0001-3 LOSAM-protokoll Gymnasie-och vuxenutbildningen 4 maj 
2021 

GoV.2021.0218-1 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor - HÖK 21 

GoV.2021.0218-2 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 23, 2021 Kompensation 
för engångsbelopp i läraravtalet HÖK-21 

 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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