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1. Val av justerare   
   
 

 

2. Förslag till att ge Eslövs gymnasieelever möjlighet 
att studera inom kommunala vuxenutbildningen 
innan 20 års ålder för att färdigställa eller 
komplettera sin tidigare påbörjad 
gymnasieutbildning (GoV.2021.0219) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till att ge Eslövs gymnasieelever möjlighet att studera inom 

kommunal vuxenutbildning innan 20 års ålder för att färdigställa eller 
komplettera sin tidigare påbörjad gymnasieutbildning 
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Förslag till att ge Eslövs gymnasieelever möjlighet att 
studera inom kommunal vuxenutbildning innan 20 års 
ålder för att färdigställa eller komplettera sin tidigare 
påbörjad gymnasieutbildning 

Ärendebeskrivning 
Möjliggöra för Eslövs gymnasieelever att studera inom kommunal vuxenutbildning 
innan 20 års ålder för att färdigställa eller komplettera sin tidigare påbörjade 
gymnasieutbildning. Beslutet skulle underlätta för elever som varit inskrivna i 
årskurs 3 eller 4 i gymnasieskolan läsåret 2020/2021 att utan längre studieuppehåll 
kunna fullfölja eller komplettera sina tidigare gymnasiestudier inom kommunal 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till att ge Eslövs gymnasieelever möjlighet att studera inom kommunal 
vuxenutbildning innan 20 års ålder för att färdigställa eller komplettera sin tidigare 
påbörjad gymnasieutbildning 

Beredning 
En kartläggning har gjorts av gymnasieskolan Carl Engströms behov av extra stöd 
till följd av fjärr- och distansundervisning. Kartläggningen visar på behov. 
Skolan har genomfört en rad insatser för att främja elevernas måluppfyllelse, t.ex. 
lovskolor, stödinsatser och extra personal. 
För de elever som inte blir klara med sin gymnasieexamen inom gymnasieskolan 
föreslås ytterligare en insats, att underlätta för eleverna att i direkt anslutning till 
gymnasieskolan fullfölja eller komplettera sin tidigare påbörjad utbildning inom 
kommunal vuxenutbildning. 
Förvaltningen föreslår Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden att fatta beslut som 
underlättar för elever som varit inskrivna i årskurs 3 eller 4 i gymnasieskolan läsåret 
2020/2021 att utan längre studieuppehåll kunna fullfölja eller komplettera sina 
tidigare påbörjade gymnasiestudier inom kommunal vuxenutbildning.  
Restriktioner kopplat till pandemin i form av fjärr- och distansundervisning har 
påverkat samtliga elevers förutsättningar att nå målen för sin gymnasieutbildning 
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vilket kan anses utgöra särskilda skäl för att betrakta elever folkbokförda i Eslövs 
kommun som varit inskrivna i gymnasieskolans år 3 eller 4 läsåret 2020-2021 som 
behöriga att även innan första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år söka 
gymnasiekurser inom kommunal vuxenutbildning med syfte att fullfölja eller 
komplettera sina tidigare påbörjade gymnasiestudier. 
 
Förslaget kan medföra ekonomiska konsekvenser inom kommunal vuxenutbildning 
2021-2022 men bör jämna ut sig på sikt då rättigheten att studera inom kommunal 
vuxenutbildning enbart tidigareläggs. Samtidigt r det väl känt att det är en stor 
kostnad för individen, och förs samhället när en ungdom inte färdigställer sin 
gymnasieutbildning och därmed har svårare att komma in på arbetsmarknaden eller 
gå vidare till högre studier 

Förslag till beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att från den 1 juni 2021 till och 

med den 30 maj 2022 betrakta konsekvenserna av fjärr- och distansundervisning 
som särskilda skäl för att betrakta elever folkbokförda i Eslövs kommun och som 
varit inskrivna i gymnasieskolans år 3 eller 4 läsåret 2020-2021 som behöriga att 
även innan det år de fyller 20 år söka kurser inom kommunal vuxenutbildning för 
att fullfölja eller komplettera sina tidigare påbörjade gymnasiestudier. 

- Ärendet justeras omedelbart. 
 

Beslutet skickas till 
- 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Ann Marie Mattsson 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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