
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Carl Engströmgymnasiet hus A kl. 18:00-20:00  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

Eva Bengtsson (S) (vice ordförande) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Naser Gohari (S) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 
Gert Björk (M)  ersätter Peter Sjögren (M) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Cvetanka Bojcevska (SD) 
Katja Laine (V)  ersätter Mirjana Stakovska (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Kerstin Brink (SD) 
Margaret Fritz (S) 

  
Övriga närvarande Jörgen Larsson (förvaltningschef) 

Edward Jensinger (avdelningschef) 
Nina-Maria Stahre (Hr-konsult) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 

  
Utses att justera Naser Gohari (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-12-23   
  
Protokollet omfattar §§134-150 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Naser Gohari (S)  
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Innehåll 
 

§134 Upprop 

§135 Val av justerare 

§136 Information Kristian Kaaling 

§137 Uppföljning handlingsplan från försörjningsstöd till egen försörjning 

§138 Medarbetarenkät 2022 

§139 Intern kontroll - Kompetensförsörjning och personalomsättning 

§140 Andel behörig pedagogisk personal i nämndens verksamheter 

§141 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

§142 Ekonomisk månadsrapport 2022 

§143 Interkommunala ersättningar gymnasieskolan 

§144 Bidrag till fristående gymnasieskolor 

§145 Intern kontroll - Riktade statsbidrag 

§146 Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet 

§147 Förvaltningschefen informerar 

§148 Information om lokaler 

§149 Redovisning av delegeringsbeslut 

§150 Anmälningar för kännedom 
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§ 134  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 135  

Val av justerare  

Beslut 
Naser Gohari (S) utses att jämte ordförande Claus-Göran Wodlin (M) justera dagens 
protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 136  

Information Kristian Kaaling  

Avdelningschef Kristian Kaaling informerar om nuläget i verksamheten.  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 137    GoV.2022.0032 

Uppföljning handlingsplan från försörjningsstöd till egen försörjning  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har efterfrågat en uppföljning av den 
strategiska planen ”Från försörjningsstöd till egen försörjning” som antogs på 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7 juni 2021 § 63. Syftet med planen är att 
finna åtgärder som på sikt kan minska försörjningsstödet och öka egenförsörjningen i 
Eslövs kommun. Planen är ett resultat av ett samarbete mellan vård- och 
omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Uppföljning handlingsplan från försörjningsstöd till egen försörjning 
• Slutrapport och Redovisningsbilaga - Åtgärder 1 till 12 Dec 2022 
 

Beredning 
Planen “Från försörjningsstöd till egenförsörjning” består av 12 åtgärder som har till 
syfte att minska individens beroende av ekonomiskt bistånd. Under de 18 månader 
som gått sedan planen antogs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden, har 11 av de 12 åtgärdsförslagen genomförts i de delar som 
verksamheterna har haft möjligheter att själva göra. Åtgärderna har sedan 
implementerats i ordinarie verksamhet. En åtgärd har inte genomförts på grund av 
förändrade politiska omständigheter (åtgärd). 

De från planen planerade uppföljningar är generellt av sådan art att det är svårt att 
hänföra om åtgärden nått önskat resultat eller inte. Uppföljning av kvantitativ art 
låter sig inte göras. Det kan till exempel vara uppföljning som är kopplat till ökad 
genomströmning på Svenska för invandrare (SFI) eller minskat beroende av 
ekonomiskt bistånd. Eftersom förvaltningen inte har möjlighet att jämföra resultaten, 
genomföra åtgärder med inte genomförda åtgärder, blir sådan uppföljning i 
förekommande fall endast primära spekulationer. 
 
Vid genomgång av handlingsplanen där ledning för Vård- och omsorgsförvaltningen 
och Barn- och utbildningsförvaltningen, inklusive ledning för 
Arbetsmarknadsenheten (AME), Enheten för ekonomiskt bistånd (EEB) och Svenska 
för invandrare (SFI) deltagit har det kunnat konstateras att de 11 fortsatt aktuella 
åtgärderna är implementerade i de delar som de aktuella enheterna kan ta ansvar för. 
Det har framkommit att andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen eller andra 
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förvaltningar inom Eslövs kommun i delar har haft ansvar som Vård- och 
omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har svårt att påverka. 

Genom att åtaganden är implementerade kan verksamheterna påbörja arbetet med att 
identifiera nya områden där fördjupat samarbete kan stödja berörda deltagare. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

- att nämnden har tagit del av redovisningen av åtgärderna kopplade till planen "Från 
försörjningsstöd till egen försörjning" och lägger den till handlingarna. 
- att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att en ny strategisk plan ska 
upprättas tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen och andra 
aktuella förvaltningar och myndigheter. 

Beslutet skickas till  
Rektor vuxenutbildningen, Carl Engströmskolan 
Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 138    GoV.2022.0085 

Medarbetarenkät 2022  

Ärendebeskrivning  
I årets medarbetarenkät har resultatet för verksamheterna inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden (GoV) sjunkit något sedan enkäten 2021 och jämfört med 
2021 är medelvärdet per fråga marginellt lägre, med några undantag. Dessa undantag 
gäller huruvida medarbetare känner till hur man anmäler kränkande särbehandling, 
diskriminering och repressalier, huruvida medarbetare lär sig nytt och utvecklas i det 
dagliga arbetet, är insatt i sin arbetsplats mål samt vet vad som förväntas av dem i sitt 
arbete. För dessa frågor är resultaten istället förbättrade jämfört med förra året. 

Jämfört med Eslövs kommun i stort har gymnasie- och vuxenutbildningen lägre 
resultat i övervägande del av frågorna förutom frågor som rör fysisk arbetsmiljö och 
arbetsbelastning. Dock uppnår varken Eslövs kommun eller gymnasie- och 
vuxenutbildningen riktvärdet. En anledning till resultatet kan vara att det under 
hösten har varit flera förändringar i skolledningen inom gymnasiets verksamheter 
samtidigt som en nyinrättad tjänst för att utöka ledningsfunktionen i verksamheten 
varit vakant. 

Beslutsunderlag 
• Medarbetarenkät 2022 
• Rapport och analys av medarbetarenkäten GoV 2022 
• Bilaga medarbetarenkäten_2022-Gov 
 

Beredning 
Förvaltningen följer upp medarbetarenkäten årligen. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godtar förvaltningens rapport. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engströmgymnasiet 
Rektor, Carl Engströmskolan, Vuxenutbildningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 139    GoV.2022.0086 

Intern kontroll - Kompetensförsörjning och personalomsättning  

Ärendebeskrivning  
Barn och Utbildningsförvaltningen, Eslövs kommun, har liksom många andra 
huvudmän inom kommunal verksamhet, sedan en tid förutspått kommande 
utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Bakgrunden till detta är framför allt 
bristen på examinerade lärare från lärarutbildningarna, en rörligare arbetsmarknad 
och en konkurrens om arbetskraft tillsammans med kommande pensionsavgångar. 
För att hålla en hög undervisningsnivå behöver undervisningen på våra skolor 
bedrivas av kompetenta, behöriga lärare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter har ännu inte påverkats nämnvärt utan har ett bra sökunderlag vid 
rekryteringar. Dock behövs det kartläggas i syfte att ta fram åtgärder för att behålla 
en hög undervisningsnivå och möta de utmaningar verksamheten står inför vad gäller 
kompetensförsörjning. Dessa åtgärder har tagits fram i förvaltningen 
kompetensförsörjningsplan. 

Beslutsunderlag 
• Intern kontroll - kompetensförsörjning och personalomsättning 2022 
 

Beredning 
Verksamhetsområdet för Vuxenutbildningen har under läsåret 2021/2022 haft ute 5 
stycken rekryteringar ute varav 7 medarbetare anställts. En rekrytering av 
Speciallärare/Specialpedagog har fått avbrytas med anledning av att ingen kandidat 
uppfyllde kompetenskravet. Samtliga tjänster förutom en har avsett 
tillsvidareanställningar. Av de 7 som anställts har 4 innehaft lärarlegitimation för den 
form de ska undervisa i. För de som saknade lärarlegitimation skulle 3 arbeta som 
yrkeslärare. För en tjänst som yrkeslärare krävs ingen yrkeslärarlegitimation men 
samtliga hade den kompetens som krävs för yrket. 

Verksamhetsområdet för gymnasiet har under läsåret 2021/2022 haft ute 21 stycken 
rekryteringar varav 12 medarbetare anställts. 7 rekryteringar har blivit avbrutna med 
anledning av att ingen kandidat uppfyllde kompetenskravet. 11 av 22 tjänster har 
avsett en tillsvidareanställning. Av de 12 som anställts har 8 innehaft 
lärarlegitimation. 2 har uppfyllt kravprofilen genom att de har pågående studier för 
yrkeslegitimation. I två rekryteringar har 2 medarbetare anställts som inte uppfyllt 
kompetenskravet på lärarlegitimation för yrkeslärare och som anställts som 
obehöriga. Vid anställningstillfället pågick studier avsedda för aktuell tjänst. 
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Personalomsättning 
Personalomsättningen är framtagen utifrån antalet tillsvidareanställda medarbetare 
inom varje etikett/AID-kod (arbetsidentifikation, system för arbetsuppgifter för 
analys av lönebildning) som har avslutat sin anställning i Eslövs kommun under 
2021, delat med antalet anställda i gruppen 1 januari 2021. 

Personalomsättning per etikett/AID-kod Personal omsättning 
2021 

401012 Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 9% 

401013 Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 7% 

401014 Lärare idrott o hälsa, slöjd, hemkunskap 
* 11% 

401016 Speciallärare * 8% 

401017 Specialpedagog * 15% 

401018 SFI lärare 0% 

Total personalomsättning under 2021 >10% 

*Underlaget baseras på BoU och inte enbart GoV. 

Totalt sett ligger personalomsättningen på en normal nivå. Personalomsättning kan 
innebära att nyanställningar genomförs till gagn för verksamheten. Hög 
personalomsättning riskerar innebära att kompetens och kultur försämras. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godtar förvaltningens redovisning. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engströmgymnasiet 
Rektor, Carl Engströmskolan, Vuxenutbildningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 140    GoV.2022.0084 

Andel behörig pedagogisk personal i nämndens verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Barn och Utbildningsförvaltningen, Eslövs kommun har, liksom många andra 
huvudmän inom kommunal verksamhet, sedan en tid förutspått kommande 
utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Bakgrunden till detta är framför allt 
bristen på examinerade lärare från lärarutbildningarna, en rörligare arbetsmarknad 
och en konkurrens om arbetskraft tillsammans med kommande pensionsavgångar. 
För att hålla en hög undervisningsnivå behöver undervisningen på våra skolor 
bedrivas av kompetenta lärare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter har ännu inte påverkats nämnvärt utan har ett bra sökunderlag vid 
rekryteringar. Dock behövs det kartläggas i syfte att ta fram åtgärder för att behålla 
en hög undervisningsnivå och möta de utmaningar verksamheten står inför vad gäller 
kompetensförsörjning. 

Beslutsunderlag 
• Andel behörig pedagogisk personal i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

verksamheter 2022 
 

Beredning 
Skollagen (2010:800) innehåller bestämmelser om skolväsendet och anger att endast 
de som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva 
undervisning i skolan. Kravet om legitimation gör att olegitimerade lärare endast kan 
anställas med tidsbegränsning, dock gäller detta med vissa undantag. Lärare som 
undervisar i yrkesämnen undantas från denna regel och kan därmed anställas 
tillsvidare utan att ha legitimation eller vara behöriga lärare. 

Av de 16 ämneslärare som undervisar på Vuxenutbildningen har 15 en 
lärarlegitimation. En lärare saknar legitimation men innehar lärarexamen. Inom 
Grundvux finns 19 ämneslärare varav alla har lärarlegitimation. 

15 SFI-lärare är behöriga att undervisa i SFI. Av dem har 14 lärarlegitimation medan 
en har ämnespoäng inom SFI. En lärare inom SFI läser just nu lärarutbildning. 

Nio av elva yrkeslärare har lärarlegitimation. Lärarlegitimation är dock inte ett krav 
för anställning som yrkeslärare. De två som inte har lärarlegitimation, har den 
yrkeserfarenhet som krävs varav en har examen men inväntar sin legitimation. 

Av gymnasiets totalt 40 anställda ämneslärare har 38 lärarlegitimation. De två övriga 
saknar legitimation. När ämneslärare saknar behörighet i ett ämne hen undervisar i 
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finns det utsedda handledare. Inom IM finns 7 ämneslärare som endast undervisar på 
IM och alla har lärarlegitimation. Sedan finns det ett antal lärare som både undervisar 
på IM samt på nationella program. 

Av de 26 yrkeslärare som undervisar på gymnasiet har alla utom sex legitimation. Av 
de utan legitimation är två behöriga inom de ämnen de undervisar i och fyra är 
obehöriga men har pågående lärarstudier. 

Inom gymnasiet finns två lärare i praktiskt/estetiska ämnen varav en har 
lärarlegitimation. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godtar förvaltningens redovisning. 

Beslutet skickas till  
Rektor Carl Engströmgymnasiet 
Rektor Carl Engströmskolan Vuxenutbildningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 141    GoV.2022.0083 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Ärendebeskrivning  
Enligt Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en 
förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genomföras. ”Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” 
har besvarats av de lokala samverkansgrupperna i LOSAM på enhetsnivå, vilket 
utgör utgångspunkt för denna sammanställning. 

Beslutsunderlag 
• Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 
• Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2022 GoV 
 

Beredning 
Förvaltningen följer årligen upp checklistan för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Sammanställningen av den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetsmiljöarbetet i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamheter i huvudsak fungerar tillfredställande. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godtar förvaltningens rapport. 

Beslutet skickas till  
Rektor Carl Engströmgymnasiet 
Rektor Carl Engström Vuxenutbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 142    GoV.2022.0003 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

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

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport november 2022 
• 11 Nov 2022 - Ek sammanställning 
• 11 Nov 2022 - Volymer Vux-AME 
• 11 Nov 2022 - Volymer GY 
• 11 Nov 2022 - Frisktal GoV 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med november visar på ett överskott för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Överskottet återfinns främst i 
verksamheterna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. De främsta 
anledningarna till överskottet på gymnasieskolan är att elever med skolgång hos 
andra huvudmän går program med lägre programpris än budgeterat samt att de 
interkommunala intäkterna på kommunens gymnasieskola är högre än budgeterat. 
Överskottet på vuxenutbildningen beror främst på att kostnader för köp av 
verksamhet saknas i utfallet, samt att statsbidrag för yrkesvux som avser december 
återfinns i utfallet. Utfallet för november kommer att ändras, då 
redovisningssystemet fortfarande är öppen för perioden. 

Helårsprognosen om ett överskott på 4 mkr som lämnades i oktober månadsrapport, 
förväntas kvarstå. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska 
månadsrapporten för november 2022 med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 143    GoV.2022.0080 

Interkommunala ersättningar gymnasieskolan  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med samverkansavtalet inom Skåne avseende interkommunala ersättningar 
för gymnasieskolan, ska den budgeterade kostnaden för kommunens egen 
verksamhet fördelas per nationellt program och fastställas i ett programpris. 

Beslutsunderlag 
• Interkommunal ersättning gymnasieskolan 2023 
• 2023 IKE gymnasiet 
 

Beredning 
Beräkningarna för de interkommunala ersättningarna följer de anvisningar som finns 
i samverkansavtalet för beräkningar av interkommunala programpris. Eslövs 
kommuns interkommunala ersättningar för 2023 utgår från uppskattat elevunderlag, 
rimliga gruppstorlekar, lokaler och bemanningskoefficient per program på 
kommunens egna gymnasieskola. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

- att fastställa den interkommunala ersättningarna för gymnasieskolans nationella 
program 2023 enligt bifogat underlag 
- att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 144    GoV.2022.0088 

Bidrag till fristående gymnasieskolor  

Ärendebeskrivning  
Lagen om offentliga bidrag till fristående anordnare, bygger på att 
likabehandlingsprincipen ska tillämpas. Detta innebär att bidraget till fristående 
anordnare ska beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till den egna verksamheten. 

Beslutsunderlag 
• Bidrag till fristående gymnasieskolor 2023 
• 2023 Bidrag fristående gy 
 

Beredning 
Lagen om offentliga bidrag bygger på likabehandlingsprincipen, där bidraget till 
fristående huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Eslövs kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor för 2023 utgår ifrån 
uppskattat elevunderlag, rimliga gruppstorlekar, lokaler och bemanningskoefficient 
per program på kommunens egna gymnasieskola. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

- att fastställa bidragen till fristående gymnasieskolor 2023 enligt bifogat 
beslutsunderlag 
- att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Delegat för utskick av beslut till fristående huvudmän 

Paragrafen är justerad 
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§ 145    GoV.2022.0087 

Intern kontroll - Riktade statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan för intern kontroll 2022 ska 
processen ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag, följas 
upp. Riskerna som beskrivs i processen i intern kontrollplanen är att statsbidrag inte 
söks och återrapporteras inom utsatta tider. 

Beslutsunderlag 
• Intern kontroll: Uppföljning rutin för ansvarsfördelning för ansökan och 

återrapportering av statsbidrag 
• Blankett - Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag 
 

Beredning 
Under 2021 genomfördes en granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag på uppdrag av Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer. I 
granskningsrapporten och revisionens missiv framkom att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden rekommenderades att fastställa en process för hantering 
av bidragen samt säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som 
ansvarar för att söka respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och 
återrapporteras. 

På nämndens aprilsammanträde beslutades om en rutin för administrationen kring 
riktade statsbidrag. Kortfattat så bestod rutinen i att mest lämpad administratör ska 
arbeta med ansökan, uppföljning och återrapportering av statsbidraget samt att 
blanketten Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen som anger ansvariga och kontaktpersoner för statsbidraget, 
ska fyllas i och diarieföras. 

Sedan april månad ansökan skickats in för sju statsbidrag, där samtliga är inom 
vuxenutbildningens och yrkeshögskolans (YH) verksamhetsområde. 

Det har dock funnits fler statsbidragen för verksamheterna att söka för 
gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter. Dessa har inte söks dels på 
grund av att förutsättningarna för att ansöka och erhålla statsbidragen inte funnits, 
och dels för att vissa bidrag varit avsedda för kompetensutvecklingsinsatser som 
enheterna redan deltagit i eller där rektor gjort bedömningen att enheterna inte har 
möjlighet att delta för tillfället. 

Bidragen som ansökts om är 
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• Statsbidrag för lärcentrum 
• YH ansökan Redovisningsekonom 
• YH ansökan Specialistutbildad undersköterska 
• YH ansökan Produktionstekniker 
• Statsbidrag Yrkesvux 
• Statsbidrag Yrkesvux kombination 
• Statsbidrag Gymnasial lärlingsutbildning 

  

Ansökan till statsbidragen har upprättats och skickats in utifrån bidragsmyndigheten 
direktiv. Samtliga bidrag förutom Gymnasial lärlingsutbildning, avser verksamhet 
som ska planerar att genomföras under 2023, så enbart ansökan för dessa bidrag har 
skickats in. Besked har ännu inte kommit om nämndens verksamheter blivit 
beviljade bidragen, så därför har inte övriga delar av rutinen kunnat följas upp. Dock 
återfinns inte blanketten Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen i diariet där övriga handlingar för statsbidraget finns. 
Handläggare för statsbidrag inom nämndens verksamheter måste därför påminnas om 
vikten av att denna blankett fylls i och diarieförs. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljningen av rutin för 
ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag, ärendet läggs till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 146    GoV.2022.0005 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Ingen information. 

Paragrafen är justerad 
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§ 147    GoV.2022.0001 

Förvaltningschefen informerar  

• Pågående byggnation håller tidsplanen 
• Rekrytering av biträdande rektor till Carl Engströmgymnasiet är klar, tjänsten 

tillsätts under våren 
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 148    GoV.2022.0004 

Information om lokaler  

Ingen information. 

Paragrafen är justerad 
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§ 149  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
BoF.2022.1310-1 Läsårstider för läsåret 2023-2024 för grundskolor i Eslövs 

kommun 

GoV.2022.0440-1 Läsårstider för läsåret 2023-2024 för gymnasieskolan i Eslövs 
kommun 

GoV.2022.0455-4 Statsbidrag Lärcentrum 2023 

GoV.2022.0521-1 Anställningsbeslut för Gymnasielärare yrkesämnen vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0494-2 Beslut gällande ställföreträdande rektor 

GoV.2022.0529-1 Anställningsbeslut för lärare vid Carl Engströmgymnasiet 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 150   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2022.0508-1 Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2022 Delårsbokslut per 2022-

08-31 för Eslövs kommun 

GoV.2022.0509-1 Kommunfullmäktiges beslut § 91, 2022 Val av kommunstyrelse 
inklusive ordförande och förste och andre vice ordförande för 
tiden den 1 november 2022 till dess att kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse 

GoV.2022.0510-1 Kommunfullmäktiges beslut § 90, 2022 Val av valberedning för 
perioden fram till och med den 14 oktober 2026 

SOT.2021.0044-45 Servicenämndens beslut § 125, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för november 2022 

SOT.2021.0044-44 Uppföljningsrapport av byggprojekten för november 2022 

GoV.2022.0522-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 27, 2022 
Uppräkning av politikerarvode 2023 

GoV.2022.0522-3 Års- och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs kommun 2023 

GoV.2022.0531-1 Kommunstyrelsens beslut § 250, 2022 Organisering och 
styrning av det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Eslövs kommun 

GoV.2022.0222-5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2022 
Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 3, 2022 

GoV.2022.0222-6 Prognosuppföljning 2022, kvartal 3 

GoV.2022.0532-1 Kommunstyrelsens beslut § 244, 2022 Antagande av 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2023 

GoV.2022.0532-2 Bilaga 1 Upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2023 
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GoV.2022.0532-3 Bilaga 2 Sammanställning av nämndernas beslutade 
upphandlings- och genomförandeplaner för varor och tjänster 
2023 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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