
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-17 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Albert Sahlin, Emanuel Möller kl. 18:00-20:20  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

Marianne Svensson (S) (vice ordförande) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) §§41-50 
Håkan Jölinsson (SD) 
Naser Gohari (S) 
Peter Sjögren (M) 
Eva Bengtsson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Katja Laine (V)  ersätter Mirjana Stakovska (MP) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Gert Björk (M) 
Anna Biegus-Nilsson (S) 

  
Övriga närvarande Kerstin Melén Gyllensten (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Ann-Marie Mattsson (avdelningschef) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 

  
Utses att justera Naser Gohari (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2021-05-24   
  
Protokollet omfattar §§41-53 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Naser Gohari (S)  
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§ 41  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Nedanstående deltagare är närvarande under informationsmötet men inte under 
beslutsmötet. 

Kerstin Brink (SD) 
Sven-Olof Wallin (L) 
Mirza Mahmutovic (S) 

Paragrafen är justerad 
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§ 42  

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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§ 43    GoV.2020.0003 

Skolverkets projekt: Riktade insatser för nyanlända barn och elevers 
lärande  

Ärendebeskrivning  
Anette Engström, Förstelärare 
Delredovisning av Skolverksprojektet: Riktade insatser för nyanlända och elever med 
annat modersmål än svenska. 

Beslutsunderlag 
 Delredovisning Skolversprojekt: Riktade insatser för nyanlända och elever med 

annat modersmål än svenska 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tackar för informationen och läggs till 
handlingarna.   

Paragrafen är justerad 
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§ 44    GoV.2021.0091 

Yrkeshögskoleutbildning 3D-printingspecialist  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en pågående upphandling av kurser till 
yrkeshögskoleutbildningen 3D-printningspecialtist. En leverantör ska antas, och 
kurserna planeras att börja under hösten 2021. Yrkeshögskoleutbildningen 3D-
printingspecialist har godkänts och finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan. 

Beslutsunderlag 
 Upphandling av kurser till yrkeshögskoleutbildningen 3D-printingspecialist 
 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningen beslutar: 

- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att 
underteckna kommande tilldelningsbeslut avseende kurser av 3D-pritingspecialist 
- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att teckna 
avtal med berörd part när avtalsspärr löpt ut. 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    GoV.2021.0004 

Ekonomisk månadsuppföljning april 2021  

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

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport april 2021 
 Ekonomisk sammanställning, 04 April 2021 
 Volymer Vux och AME, 04 April 2021 
 Volymer gymnasiet, 04 April 2021 
 Frisktal Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 04 April 2021 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med april 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 inga 
måltidskostnader finns för gymnasieskolan än. När denna rapport upprättas är april 
månads ekonomiska redovisning fortfarande öppen, på grund av detta 
kan utfallet ändras. 

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

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

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska 
månadsrapporten för april.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 46    GoV.2021.0028 

Uppföljning av statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsplanering, ska en redovisning av 
nämndens erhållna statsbidrag 2020 upprättas. 

Beslutsunderlag 
 GoV - Uppföljning statsbidrag 2020 
 Uppföljning av statsbidrag 2020 
 

Beredning 
Under 2020 ansökte och erhöll gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter totalt 13 statsbidrag. Den totala summan av statsbidragen uppgick till 
cirka 16 mkr. Bidragsgivare under året var Skolverket, Tillväxtverket via Region 
Skåne, ESF-rådet, Delegation för unga och nyanlända till arbete, Arbetsförmedlingen 
och Migrationsverket. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga sammanställningen över 
statsbidrag för 2020 med godkännande till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 47    GoV.2021.0032 

Fastställande av inackorderingstillägg och resebidrag 2021/2022  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att fastställa inackorderingstillägg och 
resebidrag för gymnasieskolans elever under läsår 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
 Fastställande av inackorderingstillägg och resebidrag läsår 2021-2022 
 Information till resebidragsberättigade elever och deras föräldrar 
 Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 

2021/2022 
 

Beredning 
Regelverket från tidigare år ligger fast. Prisbasbeloppet är 47 600 kronor. Ökningen 
ryms inom nämndens budget. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer regelverk och belopp för 
inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieskolans elever för läsåret 2021-
2022. 

Beslutet skickas till  
Skolskjutshandläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 48    GoV.2021.0027 

Uppföljning av det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)  

Ärendebeskrivning  
Sedan årsskiftet 2018/2019 har det kommunala aktivitetsansvaret bedrivits av 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ungdomar som tillhör det kommunala 
aktivitetsansvaret är ungdomar som fullföljt skolplikten och är mellan 16-20 år. De 
deltar inte i en gymnasieutbildning eller har slutfört en gymnasieutbildning utan 
fullständig gymnasieexamen. Bland de ungdomar som har avslutat utan fullständig 
gymnasieexamen har flera ett arbete men tillhör ändå det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Ärendet behandlar de nyinskrivna ungdomarna under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
 Kommunala aktivitetsansvaret ht2020 
 

Beredning 
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär dels att följa upp och kartlägga vilka 
ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, dels erbjuda dessa ungdomar insatser 
för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. Två gånger per år 
redovisas statistik till Skolverket via Statistiska central byrån (SCB) gällande såväl 
kartläggningen som de genomförda insatserna. 

Under hösten 2020 skrevs totalt 156 nya ungdomar in i KAA. Det är 31 fler 
ungdomar än 2019 (125 nya ungdomar). I mars 2020 är totalt 146 ungdomar 
inskrivna i det kommunala aktivitetsstödet. En ökning med 26 ungdomar sedan förra 
året (120 ungdomar i februari 2019). 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen av det 
kommunala aktivitetsansvaret avseende hösten 2020. Uppföljningen läggs till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    GoV.2021.0187 

Uppsägning av avtal mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
och Företags-mix i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Uppsägning av avtal mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (dåvarande 
Arbete och Försörjning) och Företags-Mix (MIX) i Eslöv ekonomisk förening 
(769622-8068). Avtalet är ett löpande avtal och kan sägas upp från båda parter 
löpande minst 4 månader i förväg. 

Beslutsunderlag 
 Uppsägning av avtal mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 

Företags-mix i Eslöv 
 Avtal F-Mix 
 Uppsägning avtal FöretagsMix 
 

Beredning 
Ett första avtal om köp av platser för individuellt arbetsinriktat program tecknades 
mellan Företags-MIX i Eslöv ekonomisk förening och dåvarande Arbete och 
försörjning 2011-04-26. Ett ersättande avtal tecknades 2017-06-21. 

Avtalet innehåller uppgifter såsom, språkutbildning, kvinnokurser, barns rättigheter, 
sexuell hälsa m.fl. 

De individuellt arbetsinriktade insatser som Företags-Mix har erbjudit och hittills 
erbjuder är inget uppdrag som faller under ansvarsområdet som 
Arbetsmarknadsenheten (AME), gymnasie- och vuxenutbildningen har. 

Uppstår det behov av dylika tjänster hos AME måste de tjänsterna upphandlas enligt 
Eslövs kommuns regelverk. 

Avtalet sägs upp 2021-06-01 och kommer således upphöra att gälla 2021-10-01. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att säga upp avtalet 2021-06-01 
med upphörandedatum 2021-10-01 samt att ge ordförande i uppdrag att underteckna 
uppsägningsavtalet. 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    GoV.2021.0005 

Förvaltningschefen informerar 2021  

Ärendebeskrivning  
 Rekrytering av avdelningschef för gymnasiet, vuxenutbildningen och 

arbetsmarknadsenheten har avslutats. Edward Jensinger tillträder tjänsten den 
2 augusti 2021. 

 Ett visselblåsningsärende har inkommit till förvaltningen från anställd på 
vuxenutbildningen. 

 Ordförande har tagit beslut om att förlänga fjärr- distansundervisning fram till 
den 21 maj. Smittspridningen är fortfarande hög. 

 Presentation om hur ansökningsstatistiken till gymnasieskolan. Sista 
ansökningsdag till gymnasieskolan är den 25 maj. 

 Information om extratjänsterna, barn- och utbildningsförvaltningens 
mål är att 25 extratjänster kommer att tillsättas. 

 Elever som inte uppnått examen, möjlighet att komplettera betygen på 
komvux. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till 
nämndens sammanträde i juni att återkomma med information om möjligheten för 
elever som inte tagit examen att komplettera betygen på komvux. Informationen 
läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    GoV.2021.0015 

Information om lokaler  

Inget att informera. 

Paragrafen är justerad 
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§ 52  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0020-36 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-37 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-38 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0157-5 Kompletterande uppgifter på överklagan 

GoV.2021.0020-39 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-40 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 

GoV.2021.0020-41 Beslut om distansundervisning vid öppen skola 
 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 53   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2020.0320-9 Kommunstyrelsens beslut § 93, 2021 Antagande av förslag till 

parkeringsnorm 

GoV.2020.0320-10 Antagande av förslag till parkeringsnorm 

GoV.2020.0320-11 Sverigedemokraternas förslag till Parkeringsnorm för Eslövs 
kommun 2020 

GoV.2020.0320-13 Parkeringsnorm för Eslövs kommun 2020 - 
Sverigedemokraternas förslag till kommunstyrelsen 

GoV.2021.0195-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 
Remittering av förslag till Plan för Mobility management 

GoV.2021.0198-1 Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-26, § 56. 
Ansvarsprövning av 2020 års verksamhet för samtliga styrelser, 
nämnder och förtroendevalda. 

 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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