
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-06 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

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

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Mirza Mahmutovic (S) 
Kerstin Brink (SD) 

  
Övriga närvarande Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 
Linda Ferizi (HR-konsult) §§122-126 
Lovisa Frilén (HR-konsult) §§122-126 

  
Utses att justera Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2021-12-14   
  
Protokollet omfattar §§122-141 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Madeleine Atlas (C)  
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Innehåll 
 

§122 Upprop 

§123 Val av justerare 

§124 Förändring av föredragningslista 

§125 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

§126 Medarbetarenkät 2021 

§127 Andel behörig pedagogisk personal i nämndens verksamheter 

§128 Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 

§129 Underrättelse om samråd. Detaljplan för Stehag 5:118 i Stehag, Eslövs 
kommun 

§130 Interkommunala ersättningar, gymnasiet 

§131 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022 

§132 Ekonomisk månadsrapport november 2021 

§133 Budget 2022 och flerårsplan 2023-2025 

§134 Intern kontrollplan 2022 

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

§136 Intern kontroll - Dimensionering och nyttjande av kommunens 
gymnasieskola 

§137 Förvaltningschefen informerar 2021 

§138 Information om lokaler 

§139 Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet 

§140 Anmälningar för kännedom 

§141 Redovisning av delegeringsbeslut 
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§ 122  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 123  

Val av justerare  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Madeleine Atlas (C) till att jämte 
ordförande Claus-Göran Wodlin (M) justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 124  

Förändring av föredragningslista  

Ordförande Claus-Göran Wodlin (M) föreslår att ärende nummer 10 Interkommunala 
ersättningar, gymnasiet och ärende nummer 11 Bidrag fristående gymnasieskolor 
2022 läggs in efter ärende nummer 7 Underrättelse om samråd. Detaljplan för Stehag 
5:118 i Stehag. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ändringen av 
föredragningslistan. 

Paragrafen är justerad 
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§ 125    GoV.2021.0051 

Årlig 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 cheferna på gymnasiet, vuxenutbildningen och 
Arbetsmarknadsenheten, vilket bildar utgångspunkt för denna sammanställning. 

Beslutsunderlag 
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet 
 Redovisning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

Beredning 
Förvaltningen följer årligen upp checklistan för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godtar förvaltningens rapport och 
förbättringsåtgärder/handlingsplan 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 126    GoV.2021.0053 

Medarbetarenkät 2021  

Ärendebeskrivning  
Årets medarbetarenkät gick att besvara under perioden 2020-09-19 – 2021-10-17. 
Enkäten distribuerades via mail och besvarades av totalt 170 medarbetare i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter, vilket ger en svarsfrekvens 
på 71,43%. 

Enkäten är uppdelad i följande område; hållbart medarbetarengagemang (HME), 
ambassadörskap, arbetsmiljö, kränkande särbehandling och diskriminering, 
utveckling och våra värderingar. HME är framtagen av Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i syfte att 
möjliggöra jämförelser mellan kommuner och regioner i dessa delar, men också för 
att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och 
verksamhetsresultat. 

Varje område, med vissa undantag, mäts på en skala från 1-5 med svarsalternativen 
”Stämmer mycket dåligt” (1), ”Stämmer ganska dåligt” (2), ”Stämmer varken bra 
eller dåligt” (3), ”Stämmer ganska bra” (4) och ”Stämmer mycket bra” (5). 

Resultatet presenteras genom ett medelvärde på respektive fråga, som beräknas av 
enkäthanteringssystemet och utgår från andelen medarbetare och deras 
ställningstagande. Kommunen utgår från att medelvärdet för respektive fråga bör 
vara 4 eller högre. 

Beslutsunderlag 
 Medarbetarenkät 2021 
 Medarbetarenkäten 2021 Gymnasie och Vuxenutbildning, presentation 
 Rapport och analys av medarbetarenkäten 2021 
 

Beredning 
Förvaltningen följer årligen upp medarbetarenkäten. 

Yrkande 
Gert Björk yrkar på tillägg i förvaltningens förslag till beslut, genom att lägga till - 
och stödjer genomförandet av föreslagna åtgärder. 

Beslutsgång 
Ordförande Claus-Göran Wodlin (M) ställer proposition på förslaget och finner att 
nämnden beslutar enligt Gert Björk (M) yrkande. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godtar förvaltningens rapport och stödjer 
genomförandet av föreslagna åtgärder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 127    GoV.2021.0052 

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. Det finns en stor nationell brist på behöriga och 
legitimerade 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 2021 
 

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 tolv ämneslärare som undervisar på Vuxenutbildningen har samtliga en 
lärarlegitimation. Med undantag av en lärare är samtliga behöriga i alla ämnen som 
de undervisar i. 13 tillsvidareanställda SFI-lärare har lärarlegitimation och behörighet 
för att undervisa i SFI. En visstidsanställd lärare inom SFI har ämnespoäng, men inte 
lärarutbildning. 

Sex av tio yrkeslärare har lärarlegitimation. Lärarlegitimation är dock inte ett krav 
för anställning som yrkeslärare. De fyra som inte har lärarlegitimation, har den 
yrkeserfarenhet som krävs och tre av dem är under pågående studier. Av fem lärare 
på yrkeshögskolan har två lärarlegitimationer och tre har yrkeskompetens. 
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Av Gymnasiets totalt 40 tillsvidareanställda ämneslärare har alla lärarlegitimation, 
dock är sju av dessa inte behöriga i alla ämnen som de undervisar i. Av fem 
visstidsanställda ämneslärare saknar tre lärarlegitimationer. När ämneslärare saknar 
behörighet i ett ämne hen undervisar i finns det utsedda handledare. 

Av de 20 yrkeslärare som undervisar på gymnasiet finns det fem som inte har 
lärarlegitimation, men som dock är behöriga i alla ämnen de undervisar i. 13 av 
yrkeslärarna har dock en lärarlegitimation. En yrkeslärare med lärarlegitimation som 
inte är behörig i alla ämnen denne undervisar i, samt en yrkeslärare som är helt 
obehörig. En visstidsanställd yrkeslärare, vilken saknar lärarlegitimation. 

Inom gymnasiet finns sex lärare i praktiskt/estetiska ämnen. Två har 
lärarlegitimation, men är inte behöriga i alla ämnen de undervisar i. Två är helt 
obehöriga lärare och det finns en visstidsanställd som även den är obehörig. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning. 

Paragrafen är justerad 
 

  

11 ( 30 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-06 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 128    GoV.2021.0482 

Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-
2030 samt förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi 2022-2030. Genom 
den fritidspolitiska strategin med tillhörande handlingsplan vill Eslövs kommun 
verka för att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv i Eslöv. 
 
Särskilt fokus läggs på barn och unga. Genom att stärka fritidens roll i samhället och 
i kommunens utvecklingsarbete kan Eslövs kommun bidra till att främja folkhälsa, 
livskvalité och välbefinnande för Eslövs medborgare. Handlingsplanen sträcker sig 
över hela strategiperioden och varje åtgärd har en ansvarig nämnd som följer upp 
genomförandet av åtgärderna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar på 
förslaget till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 med tillhörande handlingsplan med 
detta yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
Dokumenten ger att bra underlag och tydlig beskrivning av vikten av insatser för 
fritidslivet i kommunen. Det finns en välgrundad analys som lägger grunden till de 
prioriteringar som förslås i arbetet med fritidspolitiska frågor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill lyfta vikten av att använda rätt namn 
på rätt instans inom kommunen för att undvika missförstånd. I både strategin och 
handlingsplanen hänvisas till Barn och utbildningsförvaltningen, när det är nämnden 
som ska adresseras. Barn och utbildningsförvaltningen organiseras under de båda 
nämnderna barn- och familjenämnden respektive gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

Användandet av rörelsefaktor i analysarbetet vid skapande av attraktiva platser tycks 
vara en bra metod för att få med många olika aspekter i planeringsskedet. Grönska 
och skapandet av gröna miljöer som friskfaktor tycks dock saknas i rörelsefaktorn. 
Verktyget bör kompletteras med andra planeringsverktyg för grönare fritidsmiljöer. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på att handlingsplanen belyser 
frågan kring fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Det är viktigt för unga att kunna 
söka sig till trygga mötesplatser, även på de mindre orterna i kommunen. En 
kommun av Eslövs storlek skulle kunna ha ambitionen att ha schemalagda 
återkommande fritidsgårdsträffar även i kommunens byar. Den mobila 
verksamhetens närvaro tycks vara mer begränsad. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tycker det är väldigt positivt att handlingsplanen tar upp 
samarbetet mellan skolan och exempelvis idrottsverksamhet så tydligt. 

Bifall 
Madeleine Atlas (C) och Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
och översänder det till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
 

  

13 ( 30 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-06 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 129    GoV.2021.0498 

Underrättelse om samråd. Detaljplan för Stehag 5:118 i Stehag, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostäder på fastigheten 
Stehag 5:118 för att komplettera orten Stehag med bebyggelse nära tågstationen. 
Vidare är syftet att området ska uppnå en god boendemiljö genom väl fungerande 
gröna miljöer, dagvatten- och skyfallshantering samt hantering av buller- och 
riskproblematik. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande samråd Detaljplan Stehag 5:118 
 Plankarta för samråd för detaljplan Stehag 5_118 
 Planbeskrivning för samråd för detaljplan Stehag 5_118 
 Bullerutredning inför detaljplan Stehag 5_1, Sweco 
 Riskutredning för detaljplan Stehag 5_1, Sweco 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Stehag 5_118, 

Sweco 
 Markteknisk undersökningsrapport, Sweco 
 Översiktligt projekterings PM Geoteknik, SWECO 
 PM trafik inför detaljplan för fastigheten Stehag 5_118, Sweco 
 

Beredning 
Närmaste gymnasieskola finns i Eslöv, 6 minuter med tåg från Stehag. Många 
gymnasieelever väljer också skolor orter som Lund och Hässleholm. Det är viktigt 
med tillgång till goda förbindelser med kollektivtrafik för målgruppen 
gymnasieelever och detta tillgodoses enligt oss i den föreslagna detaljplanen. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 130    GoV.2021.0048 

Interkommunala ersättningar, gymnasiet  

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

Beslutsunderlag 
 Interkommunal ersättning gymnasieskolan 2022 
 2022 IKE gymnasiet 
 

Beredning 
Utifrån gymnasie- och vuxenutbildningens fastställda budgetram för 2022 har 
kostnader fördelats utifrån de beräknade elevtalen för kommunens egen 
gymnasieskola. Beräkningarna följer de anvisningar som finns i samverkansavtalet 
för beräkningar av interkommunala programpris. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa de interkommunala 
ersättningarna per gymnasieskolans program 2022 enligt bifogat beslutsunderlag. 

Ärendet justeras omedelbart 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    GoV.2021.0512 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022  

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 2022 
 2022 Bidrag fristående gymnasieskola 
 

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. Utifrån 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tilldelade budgetram för 2022 har 
kostnader fördelats utifrån de beräknade elevtalen för kommunens egen 
gymnasieskola. Bidraget till fristående gymnasieskolor inkluderar också 6 % 
momskompensation. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragen till 
fristående gymnasieskolor 2022 enligt bifogat beslutsunderlag. 

Ärendet justeras omedelbart 

Beslutet skickas till  
Delegat för utskick av beslut till fristående anordnare 

Paragrafen är justerad 
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§ 132    GoV.2021.0004 

Ekonomisk månadsrapport november 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 november 2021 
 11 Nov 2021 - Ekonomisk sammanställning 
 11 Nov 2021 - Volymer AME och Vux 
 11 Nov 2021 - Volymer Gy 
 11 Nov 2021 - Frisktal GoV 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med november visar på ett överskott för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det största överskottet återfinns inom 
gymnasieskolans verksamhet och beror främst på högre interkommunala intäkter än 
budgeterat och att eleverna går program med lägre programpris hos andra anordnare. 
Inom vuxenutbildningen förväntas en del av tilldelat statsbidrag för 
yrkesvuxenutbildningen, att betalas tillbaka. Hänsyn är tagen till detta i 
helårsprognosen. När denna ekonomiska månadsrapport upprättas är november 
månads redovisning fortfarande öppen, så utfallet kommer att ändra sig. 

Ekonomisk påverkan av covid-19 var marginell för perioden januari till november. 

Helårsprognosen för resterande del av året förväntas bli ett överskott om 2 miljoner 
kronor, vilket är en ändring av den helårsprognos som lämnades i delårsrapporten. 
Anledningen till att prognostiserat överskott förväntas bli högre är att budgeterade 
reserver inte kommer behöva användas samt att de interkommunala intäkterna 
kommer bli högre. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) och Anna Biegus-Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska 
månadsrapport för november 2021 med godkännande till handlingarna. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 133    GoV.2021.0039 

Budget 2022 och flerårsplan 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har 2021-11-29 fastställt gymnasie- och vuxenutbildningens 
budgetram 2022 samt flerårsplan för 2023-2025. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har att fastställa budgeten för verksamheterna inom 
budgetramen. 

Beslutsunderlag 
 Intern budget 2022 
 Ekonomiska ramar och verksamhetsmått 2022 och plan för 2023-2024 - Fastställt 

av kommunfullmäktige 2021-11-29 
 Intern budget 2022 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Beredning 
Budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 som är beslutad av kommunfullmäktige 
anges gymnasie- och vuxenutbildningens driftsbudget, investeringsbudget och 
verksamhetsmått för perioden. 

I intern budgeten är erhållen budgetram fördelad till nämndens verksamheter och 
kontogrupper. På nämndens januari sammanträde 2022 kommer beslut fattas om en 
verksamhetsplan som ska utgå från det budgetyttrande som nämnden beslutade om i 
september. Direktiv för verksamhetsplanens innehåll har ännu inte erhållits. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) och Anna Biegus-Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens 
detaljbudget i enlighet med bifogat förslag. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Paragrafen är justerad 
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§ 134    GoV.2021.0049 

Intern kontrollplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att 
årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Kontrollsystemet ska bidra till att förebygga, upptäcka och 
åtgärda fel och brister som hindrar verksamheten att nå målen på ett säkert och 
effektivt sätt. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontrollplan 2022 
 GoV - Intern kontrollplan 2022 
 

Beredning 
En tydlig intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar 
och regler. Den interna kontrollen ingår vidare i styrningen och är del av 
ledningssystemet. 

Som grund till nämndens interna kontrollplan har en risk- och väsentlighetsanalys 
upprättats och behandlats på november sammanträdet. Utifrån risk- och 
väsentlighetsanalysen har processer prioriteras och uppföljande kontroller tagits 
fram, och detta återfinns i intern kontrollplanen för 2022. 

Information om hur nämndens arbete med den interna kontrollen fortlöper kommer 
rapporteras i delårsrapporten och årsredovisningen. Uppföljning av de olika 
processerna i planen, kommer att rapporteras till nämnden enligt tidsangivelsen i den 
interna kontrollplanen. 

Beslutsgång 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kom gemensamt överens om att göra ett 
tillägg i förvaltningens förslag till beslut. 
- Förvaltningen får i uppdrag att till januari 2022 ta fram förslag på en komplettering 
av internkontrollplanen med en punkt för ansvarsfördelning vid sökande av 
statsbidrag samt återrapportering och redovisning av stadsbidrag. 

Bifall 
Madeleine Atlas (C) och Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut och tilläggsbeslutet. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 
- att fastställa den interna kontrollplanen för 2022 enligt bilaga 
- att ge förvaltningen i uppdrag att till januari 2022 ta fram förslag på en 
komplettering av internkontrollplanen med en punkt för ansvarsfördelning vid 
sökande av stadsbidrag samt återrapportering och redovisning av stadsbidrag. 

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 135    GoV.2021.0220 

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

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har efterfrågat en uppföljning av den 
strategiska planen ”Från försörjningsstöd till egen försörjning” som antogs på 
nämnden i maj. 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 
 Från försörjningsstöd till egen försörjning 
 Strategisk plan från försörjningsstöd tilll egen försörjning 
 Redovisningsbilaga - Åtgärder 1 till 12 
 

Beredning 
Planen består av 12 olika åtgärder som var och en på olika vis syftar till att minska 
individers biståndsberoende. Dessa åtgärder har antingen en direkt koppling till 
enskild verksamhet inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller kan de ha 
flera parallella kopplingar som berör både verksamheter inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, andra funktioner inom 
Eslövs kommun som serviceförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden eller i 
samhället såsom Arbetsförmedlingen. 

Under sommaren och hösten har arbetet med de 12 åtgärderna som anges i den 
strategiska planen påbörjats. Det går redan nu att se effekter då enskilda 
verksamheter har agerat i enlighet med åtaganden i planen medan det på andra 
punkter finns mer arbete att göra innan det går att se effekter. Det övergripande syftet 
med planen, att minska individers biståndsberoende, är för tidigt att mäta vid denna 
avstämning. Detta, mätning av försörjningsstöd kommer att göras av vård- och 
omsorgsnämnden. 

I bilagan ”Redovisningsbilaga – Åtgärder 1 till 12” anges hur långt arbetet har 
kommit för de respektive åtgärderna. 

Bifall 
Anna Biegus-Nilsson (S) och Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

23 ( 30 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-06 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av 
åtgärderna kopplat till planen Från försörjningsstöd till egen försörjning. 

Beslutet skickas till  
Rektor Carl Engström-skolan 
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 136    GoV.2021.0044 

Intern kontroll - Dimensionering och nyttjande av kommunens 
gymnasieskola  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i Internkontrollplan 2021 beslutat att 
redovisning av dimensionering och nyttjande av kommunens gymnasieskola ska 
redovisas till nämnden på sammanträdet i november. 

Nämnden har på sammanträdet i november beslutat att redovisningen görs i 
december på grund av personalomsättning på förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontroll - Dimensionering och nyttjande av kommunens gymnasieskola 
 

Beredning 
Avdelningschef GY/Vux/AME arbetar på att ta fram ett liknande ärende som 
kommer att redovisas på nämndens sammanträde i januari. Förvaltningen önskar att 
nuvarande ärende utgår då en mer grundlig redovisning kommer att göras i januari. 

Bifall 
Eva Bengtsson (S) och Anna Biegus-Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ärendet Intern kontroll - 
Dimensionering och nyttjande av kommunens gymnasieskola utgår. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef GY/Vux/AME 

Paragrafen är justerad 
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§ 137    GoV.2021.0005 

Förvaltningschefen informerar 2021  

Covd-19, smittspridningen ökar och med det har det kommit nya direktiv. Är det 
flera elever i samma klass som uppvisar symptom kan verksamheten 
föreslå huvudman att besluta ställa om undervisningen till distans undervisning utan 
att först kontakta smittskydd Skåne. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 138    GoV.2021.0015 

Information om lokaler  

Inget ny information, påtalar att ombyggnationen av Östra följer planerna med viss 
försening. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

27 ( 30 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-06 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 139    GoV.2021.0016 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Peter Sjögren (M) informerar om att på sammanträdet informerade bland annat om 
att en trygghetsvandring har genomförts. Trygghetsvandringen gick att följa digitalt. 
De fick även information om Fältarnas arbete, Gasverkets verksamhet, Eslövs 
Bostäder AB och Polis/Räddningstjänst. 

Protokoll från Rådets sammanträden kommer att publiceras till nämnden. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 140   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2021.0185-7 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2021 Antagande av 

bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun 

GoV.2021.0185-8 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2021 - Antagen 
Bostadsförsörjningsstrategi, reviderad efter KS 

GoV.2021.0508-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §147, 2021 Antagande 
av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
för varor och tjänster 2022 

GoV.2021.0508-2 Eslövs kommuns upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2022 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 141  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0509-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Carl 

Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0510-1 Ansökan om tilläggsbelopp samt beslut, Thoren Innovation 
school Lund 

GoV.2021.0513-1 Avtal gällande handledarutbildning steg 1 och 2 

GoV.2021.0518-1 Ansökan Statsbidrag Lärcentrum 2022 

GoV.2021.0515-1 §131  Beslut om omedelbar avstängning, jml skollagen 5 kap 17 
§ 2 och 4 stycket 

GoV.2021.0516-1 §132  Beslut om omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 kap 17 
§ 2 och 4 stycket 

GoV.2021.0517-1 §133  Beslut om omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 kap 17 
§ 2 och 4 stycket 

GoV.2021.0525-1 Inköp av gräsklippare till Arbetsmarknadsenheten 

GoV.2021.0527-1 Uppdragsavtal gällande Bergagården 

GoV.2021.0528-1 Uppdragsavtal 3D printing 2021 

GoV.2021.0530-1 Uppdragsavtal gällande produktionsteknik 2021 

GoV.2021.0531-1 Avtal Örenäs slott november 2021 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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