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vuxenutbildningsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Sahlin/Möller kl. 18:00-19:10  
  
Beslutande Tony Ekblad (M) (ordförande) 

Eva Bengtsson (S) (vice ordförande) 
Naser Gohari (S) 
Peter Sjögren (M) 
Cvetanka Bojcevska (SD) (2:e vice ordförande) 
Benjamin Ülger (KD) 
Anders Molin (C) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Pia Olsson (S) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Nicklas Karlsson (KD) 
Katja Laine (V) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson (nämndsekreterare) 

Jörgen Larsosn (förvaltningschef ) 
Edward Jensinger (avdelningschef) 

  
Utses att justera Benjamin Ülger (KD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2023-01-23   
  
Protokollet omfattar §§11-16 
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Anton Johansson  

Ordförande          
 Tony Ekblad (M)  

 

Justerande   
  Benjamin Ülger (KD)  
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Innehåll 
 

§11 Val av protokolljusterare 

§12 Åtgärdsplan för besparing i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter 

§13 Digitala enheter till skola, Adda FKU-2, förnyad konkurrensutsättning 

§14 Förvaltningschefen informerar 

§15 Redovisning av delegeringsbeslut 

§16 Anmälningar för kännedom 
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§ 11  

Val av protokolljusterare  

Benjamin Ülger (KD) utses att jämte ordförande justera protokollet från dagens 
sammanträde. 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    GoV.2023.0009 

Åtgärdsplan för besparing i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Inför 2023 går Eslövs kommun mot ett ekonomiskt utmanande läge, och den nu 
rådande osäkra samhällsekonomiska utvecklingen har påverkat budgetarbetet. Under 
2023 måste kommunens kostnader reduceras för att ha en ekonomi i balans år 2024, 
och inom ramen för detta ska nämnden besluta om en åtgärdsplan för att minska 
kostnaderna under 2023 och 2024. 

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk åtgärdsplan år 2023 
• Budget 2023 GoV - Åtgärdsplan 
• Protokoll FÖSAM 2023-01-17 inkl fackförbundens yrkande 
 

Beredning 
Åtgärderna som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer genomföra för att 
minska kostnaderna under 2023 består av: 

- omstrukturering och omfördelning av resurser inom gymnasieskolan 
- avveckla gymnasial vuxenutbildning i egen regi 

Totalt kommer åtgärderna ovan minska nämndens kostnader med 7,3 miljoner kronor 
på helår. Beloppet av åtgärderna för år 2023 kan komma att bli något lägre, då arbete 
med att genomföra några av åtgärderna inte påbörjats ännu. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar med instämmande av Benjamin Ülger (KD) att 
förslaget om att lägga ner den gymnasiala vuxenutbildningen dras tillbaka. 

Anders Molin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevskas (SD) med fleras yrkande 
och förvaltningens förslag till beslut och finner att barn- och 
familjenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 
motiveringen; En nedläggning av den gymnasiala vuxenutbildningen leder till att 
utbildningsplatserna måste köpas hos annan anordnare. För vuxenstuderande innebär 
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det att de ska ta sig till en annan ort eller att de läser på distans. För 2 år sen 
beslutade nämnden att gymnasielever som inte klarat sin utbildning ska redan som 
19-åringar börja på Komvux just pga att de hade svårigheter att ta till sig 
utbildningen på distans. Dessutom medför en sådan nedläggning att det framöver blir 
kostsamt att återuppbygga en fungerande gymnasial vuxenutbildning i egen regi. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar; 
- att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärderna som anges i åtgärdsplanen 
för att få en budget i balans. 
- att åtgärderna regelbundet redovisas i den ekonomiska månadsrapporten under 
2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    GoV.2023.0014 

Digitala enheter till skola, Adda FKU-2, förnyad konkurrensutsättning  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en pågående upphandling av digitala 
enheter, vilket är en förnyad konkurrensutsättning från Addas Inköpscentrals 
ramavtal ”Digitala enheter för arbetsplatser och skola 2019” (referensnummer 
10426). En leverantör ska antas så att leverans kan ske inför läsårsstart 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
• Digitala enheter till gymnasieskolan, förnyad konkurrensutsättning 
 

Beredning 
Den förnyade konkurrensutsättningen består av dels inköp av elevenheter och dels av 
leasing av elevenheter under maximalt fyra år. Det uppskattade värdet på 
upphandlingen är: 

År 2023: 1,8 miljoner kronor 
År 2024: 0,4 miljoner kronor 
År 2025: 0,5 miljoner kronor 

Total kostnad för den förnyade konkurrensutsättningen och inköpen är 2,7 miljoner 
kronor, men detta är under förutsättning att leasing utnyttjas för alla åren. 

Det uppskattade värdet inkluderar en prisökning om 5 procent per år. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar; 
- att tilldelningsbeslut kan kommuniceras med berörda parter när anbud inkommit 
och utvärderats. 
- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att 
underteckna tilldelningsbeslutet avseende förnyad konkurrensutsättning av 
elevenheter. 
- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att avbryta 
den förnyade konkurrensutsättningen om behov uppstår. 
- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att 
underteckna avtal med berörd part när avtalsspärrtiden löpt ut. 
- att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
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Paragrafen är justerad 
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§ 14  

Förvaltningschefen informerar  

- Förvaltningschef Jörgen Larsson informerar om bokslut för 2022 samt 
den ekonomiska månadsrapporten som kommer att överlämnas till nämnden 
månatligen. 
- Avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildning Edward Jensinger informerar 
om att det är gott om sökande till gymnasieutbildningarna i Eslöv samt att man ser ett 
ökat antal sökande från andra kommuner än Eslöv. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 15  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2023.0021-1 Attestering av fakturor 

GoV.2023.0027-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Praktiska gymnasiet 
Helsingborg 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 16   

Anmälningar för kännedom  

 
SOT.2021.0044-48 Servicenämndens beslut § 137, 2022 Uppföljning av 

byggprojekten för december 2022 

SOT.2021.0044-47 Uppföljningsrapport av byggprojekt för december 2022 

GoV.2022.0534-1 Kommunfullmäktiges beslut § 119, 2022 Förändring av den 
politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla från och med 
den 1 januari 2023 

GoV.2018.0324-1 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, reglemente 

GoV.2022.0064-18 Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av 
budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

11 ( 11 )


	64e8ca04-12d8-4e65-91c9-e40d4b07efec
	Innehåll
	Beredning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservationer
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beslut
	Beslut



