
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-14 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Sahlin/Möller kl. 18:00-20:30  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Olov Wallin (L) 
Gert Björk (M) 
Ronny Thall (SD) 
Kerstin Brink (SD) 
Benjamin Ülger (KD) 
Margaret Fritz (S) 

  
Övriga närvarande Jörgen Larsson (förvaltningschef) 

Edward Jensinger (avdelningschef) 
Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 
Kristian Kaaling (enhetschef) §§79-82 

  
Utses att justera Katja Laine (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2022-06-21   
  
Protokollet omfattar §§79-88 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Katja Laine (V)  
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Innehåll 
 

§79 Upprop 

§80 Val av justerare 

§81 Information Arbetsmarknadsenheten 

§82 Uppföljning av handlingsplan Från försörjningsstöd till egen försörjning 

§83 Ekonomisk månadsrapport 2022 

§84 Förvaltningschefen informerar 

§85 Information om lokaler 

§86 Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet 

§87 Redovisning av delegeringsbeslut 

§88 Anmälningar för kännedom 
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§ 79  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 80  

Val av justerare  

Beslut 
Katja Laine utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 81  

Information Arbetsmarknadsenheten  

Kristian Kaaling, enhetschef informerarar om verksamheten: 

• Ekonomiskt bistånd (EEB) 2017-2022 
• Statisk Arbetsförmedlingen (AF) 2020-2022 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    GoV.2022.0032 

Uppföljning av 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 vuxenutbildningsnämndes sammanträde i maj 2021. 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 
• Strategisk plan från försörjningsstöd till egen försörjning 
• Redovisningsbilaga - Åtgärder 1 till 12 Maj 2022 
 

Beredning 
Planen “Från försörjningsstöd till egenförsörjning” består av 12 åtgärder som har till 
syfte att minska individens beroende av ekonomiskt bistånd. Under året som gått 
sedan planen antogs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden har 6 av de 12 åtgärdsförslagen genomförts och implementerats i 
ordinarie verksamhet (åtgärderna 3, 6, 7, 8, 9 och 11). Två av åtgärderna har inte 
genomförts på grund av ändrade omständigheter eller slutsatser runt åtgärden (åtgärd 
2 respektive 10). Fyra åtgärder arbetas det aktivt med för att kunna integreras i 
ordinarie verksamhet (åtgärd 1, 4, 5 och 12). 

I många fall är den planerade uppföljningen som angivits i planen av sådan art att det 
är svårt att hänföra om åtgärden nått önskat resultat eller inte. 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, 
kan sådan uppföljning i förekommande fall endast vara primära spekulationer. Vid 
åtgärder där sådan uppföljning är svår att konkret besvara anges andra effekter om 
sådana är tydliga. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av 
åtgärderna kopplat till planen "Från försörjningsstöd till egen försörjning". 
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Beslutet skickas till  
Rektor vuxenutbildningen, Carl Engströmskolan 
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 83    GoV.2022.0003 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

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

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport maj 2022 
• 05 Maj 2022 - Ek sammanställning 
• 05 Maj 2022 - Volymer vux och AME 
• 05 Maj 2022 - Volymer gymnasiet 
• 05 Maj 2022 - Frisktal GoV 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med maj månad visar på ett överskott för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Överskottet återfinns i samtliga 
verksamheter inom nämndens verksamheter. De främsta anledningar till överskotten 
är förutbetalda statsbidrag, färre elever på gymnasieskolan och ännu ej inkomna 
interkommunala kostnader. När denna rapport upprättas är maj månads ekonomiska 
redovisning fortfarande öppen, så utfallet kommer att ändra sig. 

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

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 84    GoV.2022.0001 

Förvaltningschefen informerar  

• Studentavslutningen på Carl Engströmskolan 
• Statistik från grundskolan angående höstens antagning till Individuella 

programmet (IM) 
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 85    GoV.2022.0004 

Information om lokaler  

• Ombyggnation byggnad C 
• Utredning om lokalisering av Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 86    GoV.2022.0005 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Sven-Olof Walin (L) informerar om arbetet i Rådet för Hälsa och Trygghet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 
• Lägesbild kv 1 samt medborgarlöften rådet 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 87  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2021.0206-16 Granskningsyttrande över detaljplan för Äspingen 1 

GoV.2022.0244-1 Avtal gällande 3D-Printingspecialist 22/4 

GoV.2022.0245-1 Uppdragsavtal Vita Statera 

GoV.2022.0246-1 Uppdragsavtal Vita Statera 

GoV.2022.0046-2 Anställningsavtal för lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0253-1 Beslut om ställföreträdande rektor 

GoV.2022.0254-1 Anställningsavtal för lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0256-1 Anställningsbeslut för Elevassistent vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0257-1 Anställningsavtal för yrkeslärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0258-1 Uppdragsavtal Eslöv YH - Learnesy 2022 

GoV.2022.0260-1 Anställningsbeslut för lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0261-1 Anställningsbeslut för lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0263-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, NTI gymnasiet Lund 

GoV.2022.0267-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Gymnasieskolan Gripen 

GoV.2022.0228-7 Ordförandebeslut yttrande över samråd för detaljplan för Ölycke 
1 228 i Löberöd, Eslövs kommun 

GoV.2022.0228-8 Ordförandebeslut, Yttrande över samråd för detaljplan för 
Ölycke 1:228 i Löberöd i Eslövs kommun 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 88   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2022.0231-1 Servicenämndens beslut § 48, 2022 Serviceabonnemang för 

lokalvård för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

GoV.2022.0242-1 Kommunfullmäktiges beslut § 29, 2022 Ansvarsprövning av 
2021 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser och 
enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 

GoV.2022.0242-2 Redogörelse för revisionen år 2021 

GoV.2022.0242-3 Revisionsberättelse 2021 

GoV.2022.0242-4 Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av 
årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen 

GoV.2022.0243-1 Kommunfullmäktiges beslut § 30, 2022 Överföring av generellt 
statsbidrag avseende skolmiljarden och statsbidrag för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre 

GoV.2022.0243-2 Kommunstyrelsens beslut § 81, 2022 Överföring av generellt 
statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre 

GoV.2021.0465-8 Kommunfullmäktiges beslut § 32, 2022 Antagande av riktlinjer 
för resor och möten i Eslövs kommun 

GoV.2021.0465-9 Antagen Riktlinje för resor och möten i Eslövs kommun 

GoV.2022.0068-3 Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, 
kommunstyrelsens beslut § 46, 2022 

GoV.2022.0068-2 Riktlinjer för inköp och upphandling, kommunstyrelsens beslut 
§ 113, 2020 

GoV.2021.0109-10 Underrättelse om granskning för detaljplan för Sebran 38 i Eslöv 
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GoV.2021.0109-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2022 Beslut om 
granskning av detaljplan för Sebran38 

GoV.2021.0109-12 Plankarta 

GoV.2021.0109-13 Planbeskrivning 

GoV.2021.0109-14 Samrådsredogörelse 

GoV.2021.0109-15 Bullerutredning 

GoV.2021.0109-16 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

GoV.2021.0109-17 Miljöteknisk markundersökning 

GoV.2021.0109-18 Gestaltning Sol Parkering Geoteknik Vatten 

GoV.2022.0095-9 Granskningsrapport av kommunens avtalshantering 

GoV.2022.0095-8 Åtgärdsplan för avtalshantering 

GoV.2022.0095-10 Missiv Granskning av kommunens avtalshantering 

GoV.2021.0343-7 Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 i Eslövs kommun 

GoV.2022.0265-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 17, 2022 
Kompensation för löneöversyn 2022 

GoV.2022.0278-1 Protokoll 2022-06-01 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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