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§ 89  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 90  

Val av justerare  

Beslut 
Eva Bengtsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    GoV.2022.0326 

Yttrande över revidering av Riktlinjer för Systematiskt 
brandskyddsarbete för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommunfullmäktige beslutade 2018, § 35, om policy för systematiskt 
säkerhetsarbete. Inom ramen för policyn finns övergripande inriktning för 
kommunens Systematiska brandskyddsarbete (SBA). 

Kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ses som ett lednings- och 
kvalitetssystem för att säkerställa att brandskyddsarbetet uppnår nivåer enligt 
gällande lagstiftning. Genom att tydligt beskriva ansvar, organisation och utförande 
förtydligar verksamheten vilka roller som krävs för att ha kontroll/kunskap om 
brandskyddet och dess uppgiftshantering. Grundläggande för ett SBA-arbete är att ha 
kontroll över ansvar, risker, organisation, instruktioner, egenkontroll samt 
uppföljning. Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete innebär i första hand att 
minimera brandrisker, som i sin tur kan förhindra att människor tar skada, samt 
begränsa kostsamma följdskador såsom verksamhetsavbrott och höjda 
försäkringspremier. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete är underställd 
kommunens policy för systematiskt säkerhetsarbete. Idag har kommunen inga 
specifika riktlinjer avseende systematiskt brandskyddsarbete och med anledning av 
detta har servicenämnden framtagit ett förslag på riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
• Yttrande över Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete för Eslövs kommun 
• Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, remissversion 
• Servicenämndens beslut § 80, 2022 Remittering av riktlinjer för systematiskt 

brandskyddsarbete för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete beskriver noggrant rutiner och 
ansvarsfördelning gällande brandskyddsarbetet för kommunens verksamheter. För 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är det av intresse att ta del av arbetet med 
den gränsdragningslista som Riktlinjerna för SBA lyfter fram som en viktig del i 
brandskyddsarbetet. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

- att nämnden får ta del av gränsdragningslistan 
- att ta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till Servicenämnden. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 92    GoV.2022.0066 

Delårsbokslut 2022  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en 
delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 2022 
• Delårsbokslut GoV 2022 - Delårsrapport 
• Delårsbokslut GoV 2022 - Sifferbilaga 
 

Beredning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska utfall till och med augusti 
visar på ett överskott om 9,7 mkr. De främsta anledningarna till det ackumulerade 
överskottet är färre elever på gymnasieskolan än budgeterat. 

Enligt kommunens budget för 2022 ska en avstämning av antal elever inom 
gymnasieskolan göras i september. I delårsrapporten prognostiseras antalet elever i 
gymnasieskolan bli färre än budgeterat, och hänsyn är dagen till detta i nämndens 
helårsprognos. 

För 2022 prognoserar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott om 3 
mkr. Överskottet beror främst på att budgeterade så kallade reserver inte kommer att 
behöva användas samt att interkommunala elever går program med lägre 
programpris än budgeterat. 

Uppföljningarna inom ramen av nämndens interna kontrollplan pågår enligt plan och 
enligt de granskningar som gjorts så fungerar rutinen/rutinerna. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

- att omflyttning av driftbudget för ökade lokalkostnader för Berga idrottshall 
överlämnas till kommunstyrelsen 
- att godkänna upprättad delårsrapport och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    GoV.2022.0064 

Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och 
flerårsplan 2024-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunens budgetberedning har fattat beslut om förslag till ekonomiska 
budgetramar för 2023 och planperioden 2024-2026. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har beslutat att respektive nämnd ska lämna yttrande över förslaget vid september 
månads sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande över budgetberedningens 

förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
• GoV - Yttrande vårbudget 2023 
• GoV budget 2023 - Sifferbilaga yttrande 
• Förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM) Gemensamma Yrkanden budget 

2023 
 

Beredning 
Omvärldsförändringarna som kan komma att påverka nämndens uppdrag och 
verksamhet under 2023 och för planperioden 2024-2026 är prognostiserad ökning av 
antal medborgare i åldern 16-18 år, kriget i Ukraina, prisökningar samt osäkerheten 
kring statsbidragsfinansieringen inom vuxenutbildningen. 

Inför budgetår 2023 har kommunens ledningsgrupp identifierat fem övergripande 
utvecklingsområden: Sätt medborgaren i ökad fokus, IT-digitalisering, Nya 
arbetssätt, Eslöv evenemangstaden samt Arbeta förebyggande. Dessa 
utvecklingsområden arbetar nämndens verksamheter kontinuerligt med, men för att 
utveckla dessa vidare finns det utmaningar för nämndens verksamheter såsom ökad 
måluppfyllelse för eleverna på kommunens gymnasieskola, få fler medborgare i 
studier eller sysselsättning, utbildningsplatser inom gymnasiesärskolan, insatser inom 
det kommunala aktivitetsansvaret, tillgång till lokaler samt ökade krav på 
digitalisering. 

För att bemöta dessa utmaningar har nämndens verksamheter behov av ytterligare 
ekonomiska resurser. Därför finns rangordnade listor för budgetbehov både till drifts- 
och investeringsbudgeten för budgetår 2023. 
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Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

- att upprättat förslag till yttrande över gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
budgetram för 2023 och planperiod 2024-2026 överlämnas till kommunstyrelsen 
- att volymförändringar behöver stämmas av innan den slutgiltliga budgeten för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställs 
- att budgettillskott enligt rangordnade listor för drifts- och investeringsbudget 
begärs. 

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 94    GoV.2022.0295 

Yttrande över förslag på revidering av Riktlinjer för inköp och 
upphandling  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till revidering av Riktlinjer för Inköp och 
upphandling till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Yttrande över förslag till revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 
• Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022 Remiss av revidering av Riktlinjer för 

inköp och upphandling 
• Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
 

Beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga invändningar mot förslaget till Riktlinjer 
för inköp och upphandling i stort, men har några anmärkningar: 

• Riktlinjerna omfattar den del av kommunens e-handelsfunktion som avser 
externa leverantörs anslutningar i samband med upphandling samt vissa roller 
som finns för funktionen. Kommunens e-handelsfunktion omfattar så mycket 
mer än bara detta, så därför ser Barn- och utbildningsförvaltningen helst att 
riktlinjerna kring e-handelsfunktionen finns i sin helhet i ett eget dokument. 

• Under rubriken 2.3 Funktioner och roller anges vilka uppdrag och 
befogenheter de olika rollerna och funktionerna har. Befogenheterna för 
några av dessa roller påverkas också av nämndernas delegationsordningar, 
något som bör framgå i riktlinjen. 

• I beskrivningen av Inköpsansvarigs roll anges att det är dennes ansvar att 
förvaltningsspecifika avtal implementeras. Vem som ansvarar för 
implementeringen av förvaltningsspecifika avtal varierar beroende på vad 
avtalet omfattar. 

• Under rubrik 3.1.1 Beställningar anges att förvaltningens superanvändare ska 
kontaktas om någon vara eller tjänst saknas i beställningsportalen. Vem som 
ska kontaktas kan variera mellan förvaltningarna, och detta bör framgå i 
riktlinjen. 

• Det bör också under denna rubrik finnas riktlinjer för hur inköp görs om avtal 
inte finns och där inköpsbeloppet understiger upphandlingsgränserna. 

• Begreppet nettoprislista återfinns under rubriken, ett begrepp som måste 
definieras. 

• Under rubriken 6.1 En politisk beslutat plan anges att förändringar i 
upphandlings- och genomförandeplanen (UGP) ska beslutas i berörd nämnd 
och expedieras till kommunstyrelsen för revidering, något som är en 
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tidskrävande process. Om behov av ytterligare upphandling uppkommer 
under pågående år, krävs en snabb hantering och processen kring detta måste 
därför vara mer tidseffektiv. 

 
I föreslaget saknas riktlinjer kring utlämnade av handlingar som rör upphandlingar 
och avtal. Detta är en återkommande arbetsuppgift som är av stor vikt att den 
hanteras rätt. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att revideringen av Riktlinjer för 
inköp och upphandling, bör omarbetas med beaktande av de synpunkter som 
framförs av Barn- och utbildningsförvaltningen. Omarbetningen bör göras i dialog 
med berörda förvaltningar och bolag.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 95    GoV.2022.0068 

Upphandling och genomförandeplan 2023  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med riktlinjer för inköp och upphandling antar varje nämnd årligen en 
upphandlings- och genomförandeplan vilka bildar underlag till en 
kommunövergripande plan. Förutom upphandlingsbehovet innehåller planen 
information om vilka strategiska ställningstaganden som är förknippade med 
anskaffningarna och vilka upphandlingar som på ett icke obetydligt sätt förväntas 
påverka kommunen och/eller dess medborgare. Dessa ställningstaganden kan inte 
delegeras. 

Beslutsunderlag 
• Upphandling och genomförandeplan 2023 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Upphandling och genomförandeplan 
• Kommunstyrelsens beslut § 103, 2022 Infordran av nämndernas upphandlings- 

och genomförandeplaner inför 2023 
 

Beredning 
Upphandlings- och genomförandeplanen följer budgetprocessen så att nämnden kan 
säkerställa att det finns medel till de upphandlingsprojekt som startas samt en 
möjlighet att kontrollera att upphandlingsprojekten genomförs utifrån beslutad 
process och ambitionsnivå. Vidare visar planen på möjligheter, risker och 
konsekvenser, som förvaltningens behov av upphandling kan medföra, ur aspekter 
såsom säkerhet, dataskydd, digitalisering och samtliga hållbarhetsdimensioner. Varje 
upphandling som finns med i nämndens upphandlingsplan är utifrån dessa aspekter 
analyserade av kommunens specialister inom respektive område. 

Nivån av krav på till exempel kvalitet, hållbarhet, säkerhet och dataskydd får 
konsekvenser för verksamheten och nämnden, bland annat i utförandet av uppdraget, 
för kostnaderna och för måluppfyllelsen. 

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att ärenden och beslutanderätten som 
avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte får eller kan 
delegeras. Genom att nämnden i upphandlings- och genomförandeplanen får tillgång 
till och insyn i resultatet av de analyser som kommunens specialister tillsammans 
med inköps- och upphandlingsavdelningen gjort har nämnden också möjlighet att ta 
ställning till vilken ambitionsnivå nämnden klarar att uppnå i respektive verksamhets 
behov. 
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För upphandlingar av verksamhetskritisk karaktär är det av största vikt att nämnden 
anger vilken inriktning och kvalitet varan/tjänsten ska ha. En sådan 
verksamhetskritisk upphandling kan nämnden önska att följa och få regelbunden 
återkoppling på under upphandlingsprocessen samt prioritera utifrån till exempel 
kvalitets- och säkerhetsmässiga ställningstaganden. 

Andra upphandlingar kan ha stapelvarukaraktär där det inte krävs några 
genomgripande ställningstaganden. Sådana upphandlingar kan nämnden överlämna 
till förvaltningen för fortsatt handläggning utifrån dennes verkställighet. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner inköp- och upphandlingsplan 
för 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret, Upphandlings- och inköpsavdelningen 

Paragrafen är justerad 
 

  

15 ( 34 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-09-19 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 96    GoV.2022.0325 

Resor, Skånetrafiken, ungdomsbiljett, för ungdomar mellan 16-18 år  

Ärendebeskrivning  
Skånetrafiken har erbjudit kommuner i Skåne att köpa ungdomsbiljetter istället för 
skolbiljetter. Den befintliga skolbiljetten köps av kommunen till de elever på 
gymnasiet som uppfyller kraven för skolskjuts. 

Beslutsunderlag 
• Resor, Skånetrafikens ungdomsbiljett, för ungdomar mellan 16-18 år 
 

Beredning 
Idag kan de elever som uppfyller kraven för skolskjuts ansöka om resebidrag i form 
av ett resekort från Skånetrafiken. Den skolbiljett som eleverna erhåller gäller på 
vardagar under skolterminerna och enbart den sträcka som skolskjutsen är aktuell 
för. 

Ungdomsbiljetten som Skånetrafiken erbjuder, gäller i hela Skåne, alla dagar och 
tider inklusive sommarlovet och för samtliga folkbokförda ungdomar i det 
åldersintervall som kommunen väljer. 

Att ersätta skolbiljett med ungdomsbiljett skulle innebära en merkostnad om cirka 
4,0 mkr för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Merkostnaden består av att 
ungdomsbiljetten gäller alla dagar och månader på året, samt att fler medborgare 
mellan 16-18 år än de som har rätt till skolbiljett idag skulle erhålla ungdomsbiljett. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

- att avvisa begäran om att ungdomsbiljett ska införas för ungdomar mellan 16-18 år 
på grund av merkostnaden detta skulle medföra 
- att ärendet ska skickas vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 97    GoV.2022.0063 

Antagna elever årskurs 1, Carl Engstömgymnasiet läsår 2022-2023  

Ärendebeskrivning  
Resultat av den preliminära sökbilden har redovisats muntligt i nämnden under 
våren. I denna tjänsteskrivelse presenteras slutgiltig antagning på skolan per 10/8-22. 

Beslutsunderlag 
• Antagna årskurs 1, Carl Engströmgymnasiet läsår 2022/2023 
• Slutantagning till Eslövs gymnasieprogram och gymnasiesärskoleprogram 2022 
• Ögonblicksbild ANTAGNING 12 SEPTEMBER 2022 
 

Beredning 
Antalet sökande till Carl Engströmskolan har en fortsatt tydligt gynnsam generell 
utveckling. De flesta program får bättre söksiffror varje år och hösten 2022 är inget 
undantag. Det finns dock enskilda program (Teknikprogrammet (TE) och Fordons- 
och transportprogrammet (FT) som inte i alla delar har en positiv utveckling. 

Antalet elever på de nationella programmen är på en något högre nivå än de senaste 
läsåren. 225 elever har antagits (jämfört med 208 föregående läsår). Detta befäster att 
antagningen på Carl Engströmskolans nationella program ligger stadigt över 200 
elever varje år. Utöver dessa 225 elever har 4 elever antagits på 
Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion (IMVFT), 54 elever på 
Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ (IMA) och 9 elever på 
Introduktionsprogrammet, språk (IMS). Totalt antagna på skolan är 292 elever. 

Samtliga program utom Fordon- och transportprogrammet (FT) och 
Teknikprogrammet (TE) är fullbelagda. På Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), 
Barn- och fritidsprogrammet (BF), El- och energiprogrammet (EE), 
Ekonomiprogrammet (EK) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) finns reserver. 

En generell bild är att programmen har en ökande volym sökande år från år. Detta är 
en god tendens inför kommande läsår. Skolans beläggning är under läsåret 
2022/2023 uppe på strax över 820 elever inklusive gymnasiesärskolans 32 elever. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av antagningsstatistiken för 
läsår 2022/2023. 
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Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engström-skolan 
Biträdande rektor, Carl Engströmskolan 
Antagningssekretrare, Carl Engströmskolan, gymnasiala del 

Paragrafen är justerad 
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§ 98    GoV.2022.0065 

Programutbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2023/2024  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog åt Barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda hur ett framtida programutbud inklusive ett ökat 
mottagande av elever i enlighet med förväntad demografiökning i regionen skulle 
kunna se ut och planeras för Carl Engströmgymnasiet. Detta formulerades i 
utredningen Programutbud och lokaldimensionering vid Carl Engströmgymnasiet, 
Eslöv vilken presenterades på februarinämnden 2022. I utredningen fastslås att den 
demografiska ökningen av 15-19:åringar i regionen kommer att öka med ca 10 000 – 
15 000 ungdomar. Störst ökning kommer vi se i Malmö/Lund-regionen. För Eslövs 
del så finns möjlighet att utöka gymnasieplatser från ca 800 elever till ca 1000 elever 
vid Carl Engströmgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
• Programutbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsår 2023-2024 
• Programutbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2023-2024 
• Programutbud och lokaldimensionering vid Carl Engströmgymnasiet, Eslöv 
 

Beredning 
Carl Engströmgymnasiet har läsåret 2022/2023 ca 800 elever inskrivna. Med detta är 
skolan full utifrån nuvarande kapacitet. Samtidigt så renoveras en ny lokal, C-huset, 
för att kunna erbjuda 7 klassrum och ett El-labb. Två av klassrummen och El-labben 
tas i anspråk av El-programmet som flyttar från Hyveln till Carl Engströmgymnasiet. 
Detta innebär att skolans kapacitet ökar fem klassrum och dessutom finns viss 
överkapacitet i andra salar vilket gör att en utökning av elevantalet från ca 800 till ca 
1000 elever kan göras med början hösten 2023. 

Under våren och tidig sommar har representanter av lärarpersonalen på Carl 
Engströmgymnasiet och skolledarna tillsammans med avdelningschef på olika sätt 
diskuterat frågan om hur en utökning av elevantal skulle kunna genomföras på bästa 
sätt. Vissa program har identifierats som vara olämpliga för en utökning. Dessa är: 

• El- och energi – pga stora investeringar måste till för att kunna möta fler 
elever 

• Försäljning- och service – pga lågt söktryck både lokalt och i regionen 
• Fordon- och transport – pga lågt söktryck både lokalt och i regionen 
• Restaurang- och livsmedel – pga stora investeringar måste till för att möta 

fler elever 
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• Vård- och omsorg – pga lågt söktryck både lokalt och i regionen 
• Teknik – pga lågt söktryck lokalt och i viss mån i regionen 

Andra program har lyfts fram som lämpliga kandidater för en utökad elevvolym. 
Dessa är: 

• Bygg- och anläggning – om man investerar i en lokal som kan inkludera 
måleriutbildning blir programmet ännu mer attraktivt. Redan idag högt 
söktryck 

• Barn- och fritid – arbetsmarknadens behov är gynnsam och det finns ett ok 
söktryck på programmet lokalt 

• Ekonomi – högt söktryck både lokalt och i regionen 
• Samhällsvetenskap – mycket högt söktryck både lokalt och i regionen. Många 

Eslövsungdomar söker samhällsvetenskapligt program på annan ort (primärt 
Lund) 

• Naturvetenskap – högt söktryck i regionen. Många Eslövsungdomar söker 
naturprogram på annan ort (primärt Lund) 

Den pågående och eskalerande demografiska förändringen för målgruppen för 
gymnasiet, 15-19:åringar, gör att det inom hela samverkansområdet kommer att 
byggas upp ett tryck på de mer populära utbildningarna och skolorna. För 
Eslövsungdomar är det nästan uteslutande de kommunala skolorna i Lund som är 
populära. Detta gör att det blir svårare och svårare att komma in på dessa 
utbildningar. Som exempel kan tas Polhemsskolan i Lund. Lägst antagen på 
ekonomiprogrammet hösten 2022 har 290 poäng (max är 320-340). Motsvarande 
nivåer kan vi se på naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet 
Dessa höga poängsnitt kommer oundvikligen att öka när det finns fler elever i 
målgruppen. Effekten blir att fler ungdomar kommer få det svårare att komma in. 
Därför kan det vara en positivt för Eslövsungdomar att erbjuda fler utbildningsplatser 
Carl Engströmgymnasiet. 

Utifrån de förutsättningar som finns i Eslöv och hos Carl Engströmgymnasiet 
förefaller det som att det vore klokt att utöka utbildningsplatser på 
Samhällsvetenskapliga programmet då söktrycket är högt. För att inte skapa en intern 
konkurrens som minskar söktrycket kan det vara en god idé att utöka programmet 
med inriktningen samhällsvetenskap (befintlig inriktning är beteendevetenskap). 

Dessutom finns det mycket som talar för att en utökning av Bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktningen måleri skulle bli bra både för skolan och 
för näringslivet i kommunen. En förutsättning för detta bör vara att en investering i 
lokalerna för att möta måleriinriktningen inte blir för kostsam. 
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Beaktat de lokala och regionala strömningarna finns två ytterligare program som kan 
vara kloka att inkludera i en utökning. Det rör sig om Barn- och fritidsprogrammet 
eller att nyintroducera Naturvetenskapliga programmet på Carl Engströmgymnasiet. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD), Eva Bengtsson (S), Anna Biegus-Nilsson (S), Benjamin 
Ülger (KD) och Katja Laine (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att: 

- utöka Carl Engströmgymnasiets organisation med en klass på 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap 
- utöka Carl Engströmgymnasiets organisation med en klass på 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. 

Beslutet skickas till  
Rektor och Biträdande rektor på Carl Engströmgymnasiet 
Rektor och Biträdande rektor på Carl Engströmskolans vuxenutbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 99    GoV.2022.0067 

Andel elever som slutför utbildningen med gymnasieexamen eller 
studiebevis inom 3 eller 4 år  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att följa upp andelen elever 
som slutfört sin utbildning med examen eller studiebevis och avbrott. 

Beslutsunderlag 
• Andel elever som slutfört gymnasiestudierna med examen eller studiebevis, 

vårterminen 2022 
• 2022 Andel elever som  slutför sin utbildning Tabellbilaga  GY 
 

Beredning 
För att uppnå en yrkesexamen ska eleven ha godkända betyg i kurser motsvarande 2 
250 av 2 500 poäng. I examen ska ingå kurser som motsvarar svenska/svenska som 
andra språk 1 och engelska 5 samt matematik 1. Därutöver godkända betyg i 400 
poäng av de programgemensamma ämnena plus gymnasiearbetet. Uppnår eleven inte 
dessa godkända resultat får denne ett studiebevis. 

I bifogad tabellbilaga framgår det att antalet elever med yrkesexamen fluktuerar över 
tid och att resultaten är känslig för förändringar då programmen innehåller få elever. 
Resultatet har förbättrats för yrkesprogrammen under 2022. Andelen yrkesexamen 
landade 2022 på 69 %. Motsvarande resultat de senare åren ligger på 62 %. 

Elever som inte lyckas nå examensbevis erhåller då ett studiebevis. Yrkesprogram 
med högre volym elever med studiebevis 2022 är Handel och administration (HA) 
och Fordon och transport (FT). 

Avhopp är relativt vanligt på yrkesprogrammen. För avgångselever på 
yrkesprogrammen 2022 hoppade 35 av 112 elever av utbildningen någon gång 
mellan augusti 2019 till juni 2022. 

För att uppnå en högskoleförberedande examen ska eleven ha godkända betyg i 
kurser motsvarande 2 250 av 2 500 poäng. Kurser som motsvarar svenska/svenska 
som andra språk 1, 2, 3. Engelska 5 och 6 och matematik 1 samt gymnasiearbetet. 
Uppnår eleven inte dessa godkända resultat får eleven ett studiebevis. 

Av bifogad statistik framgår det att antalet elever med högskoleförberedande examen 
fluktuerar över tid. Resultaten 2022 ligger högre, 77 % i snitt, än åren innan (mellan 
70 % till 62 %). 
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Andelen elever med studiebevis är 2022 lägre än tidigare år. 

Avhopp på högskoleförberedande program förekommer men skolan har lite lättare 
att kompensera detta genom att kunna ta emot nya elever senare i utbildningen vilket 
för med sig att programmen ofta har fler elever som ingår i avgångsklasserna än det 
är elever som påbörjar studierna. Nyantagning i år 2 och 3 kombinerat med elever 
som har en studieplan på 4 år (NIU-utbildningar) ligger bakom dessa ökningar. 2022 
var det 88 elever som gick ut de högskoleförberedande utbildningarna. Det var fyra 
elever fler än de 92 elever som antogs till utbildningarna i augusti 2019. 

2022 var genomströmningen (andel elever som slutför utbildningen på tre år) 93 %. 
Detta är något högre än åren innan, 90 % 2021, 84 % både 2020 och 2019. Andelen 
avbrott har sjunkit över perioden även om just genomströmning inte i alla delar är ett 
effektivt mått att följa upp utbildningen på. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engströmskolan 
Biträdande rektor, Carl Engströmskolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 100    GoV.2022.0060 

Studielängd för eleverna på respektive kurs per studieväg inom SFI  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i Internkontrollplan beslutat att 
redovisning av studielängd för eleverna på respektive kurs per studieväg inom SFI 
ska redovisas till nämndens sammanträde i september. 

Definitionen av studielängd är att oaktat var elever kunskapsmässigt befinner sig när 
eleven startar sin SFI-utbildning. Klar med utbildningen ska eleven ha slutfört kurs 
D. Vi kan se att det finns olika parametrar som påverkar den studietakt eleverna har. 
Generellt sett har elever på SFI i Eslöv långsammare studietakt än eleverna i riket 
har. 

Beslutsunderlag 
• Studielängd för eleverna på respektive kurs per studieväg  inom SFI 2022 
• SFI Statistik och utmaningar 2021-2022 
 

Beredning 
För läsåret 2021/2022 ser vi att studietiden för elever på de olika studievägarna innan 
de fått betyg i kursen D ligger högre än riktmärket (rikets snitt). Elever med kort eller 
ingen studiebakgrund (1) och elever med viss studiebakgrund, 6 till 9 års skolgång 
(2), ligger påtagligt högre än riktmärket. Detta är en försämring jämfört med tidigare 
läsår. Elever med gymnasial eller högskolebakgrund (3) ligger något bättre än 
riktmärket även om resultaten är sämre än tidigare läsår. 

Orsaken till den långsammare progressionen går delvis att finna i att en stor portion 
av de som läser studieväg 1 har mycket svaga förkunskaper och har en 
återkommande problematik i att avslutas på grund av bristande progression. 

Totalt sett ligger studielängden för eleverna inom SFI i Eslöv över riktmärket vilket 
kan anses vara i viss mån förväntat. Det finns en del försvårande omständigheter som 
påverkar elevernas förmåga att slutföra studierna. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av resultaten för 2021-2022 
och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engströmskolan, vuxenutbildningen 
Biträdande Rektor Carl Engströmskolan, SFI och vuxenutbildningen 
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Paragrafen är justerad 
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§ 101    GoV.2022.0062 

Intern kontroll - Rapportering av avhoppade gymnasieelever  

Ärendebeskrivning  
Inom ramen för intern kontroll önskar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden årlig 
uppföljning av antal elever som hoppar av sin gymnasieutbildning. 

Beslutsunderlag 
• Intern kontroll - Rapportering av avhoppade gymnasieelever 2021/2022 
 

Beredning 
Att elever hoppar av sina gymnasiestudier är ofta negativt för elever både utifrån att 
de riskerar att inte slutföra sina utbildningar och för att för de, i den mån de hoppar 
av i syfte att byta utbildning, slutför sin utbildning senare än om de inte hoppat av. 
Samtidigt finns det positiva perspektiv som att elever som hamnat på fel utbildning 
gör kloka omval för att på så sätt genomföra en utbildning som de känner intresse 
för. 

När en elev väljer att hoppa av sina studier genomförs ett avbrottssamtal mellan elev 
och Studie- och yrkesvägledare (SYV). Detta samtal försöker ringa in skälet till 
avhoppet, vad eleven ska göra istället för att gå i skolan och, i förekommande fall, 
identifiera elever som ska rapporteras till det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

Perioden mellan augusti till 15 september (den sk antagningsperioden) sker varje 
läsår en stor mängd skolbyten och omval som under andra perioder skulle registreras 
som avhopp men denna period är, i hela regionen, undantagen då elever helt enkelt 
byter skola och inte hoppar av sin utbildning. 

Den period som ingår i statistiken för läsåret 2021/2022 är 16 september 2021 till 1 
maj 2022. Under denna period har 32 elever hoppat av från sina studier på nationella 
program och 23 elever hoppat av från individuella program. Detta är en ökning 
jämfört med läsåret innan då totalt 44 elever hoppade av sina studier men samtidigt 
har antalet elever på skolan ökat. 

Avhoppen från de nationella programmen på Carl Engströmgymnasiet fördelar sig 
över årskurser som följer: 

• 21 elever från årskurs 1 
• 7 elever från årskurs 2 
• 4 elever från årskurs 

Avhoppen från de individuella programmen fördelar sig över årskurser som följer: 
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• 8 elever från årskurs 1 
• 7 elever från årskurs 2 
• 8 elever från årskurs 3 

Avhopp är statistiskt vanligare från Introduktionsprogrammen (IM) än från nationella 
program. Detta statistiska samband förstärks över årskurserna. Totalt sett är 
avhoppen från olika IM-program lägre läsåret 2021/2022 än läsåret innan. Lite fler 
än 40 % av alla avhopp på skolan kommer från IM-program att jämföra med ca 50 % 
året innan. Det är också vanligare att hoppa av från yrkesprogram än från 
högskoleförberedande program. 

Skälen till avhopp varierar stort från ungdom till ungdom men det är vanligt att man 
avbryter en utbildning för att börja jobba, byta skola eller byta program inom skolan. 
Tyvärr är det ganska vanligt, hos de som gör avhopp, att de gör så pga. hög frånvaro 
med efterföljande brister i resultat. Mer ovanligt är att elever avbryter av hälsoskäl. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger 
informationen till handlingarna.   

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Engströmgymnasiet 

Paragrafen är justerad 
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§ 102    GoV.2022.0001 

Förvaltningschefen informerar  

• Rekryteringsarbete av Biträdande Rektor till Carl Engströmskolan pågår, det 
kommer att vara en Rektor och tre Biträdande Rektorer när tjänsten är tillsatt 

• Nystartjobb, Vuxna på stan - kommer att pausas i två veckor då en 
utbildningsinsats ska genomföras. Arbetsmarknadsenheten håller i 
utbildningen. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 103    GoV.2022.0004 

Information om lokaler  

C-byggnaden - Ombyggnationen ligger i startgroparna. Det har uppmärksammats att 
en ökning av överklagande på tilldelningsbeslut har skett. Detta medför 
att projekttiden blir längre. C-byggnaden beräknas vara klar i juni 2023. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 104    GoV.2022.0005 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Två sammanträden är inplanerade till hösten. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 105  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
GoV.2022.0304-1 Beslut om ställföreträdande rektor 

GoV.2022.0305-1 Anställningsbeslut för lärare vid Carl Engström gymnasiet 

GoV.2022.0306-1 Anställningsbeslut för lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0307-1 Anställningsbeslut för Elevassistent vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0309-1 Anställningsbeslut för Gymnasielärare vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0310-1 Anställningsbeslut för Lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2021.0361-2 Anställningsbeslut för Elevassistent vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0312-1 Anställningsbeslut för lärare övriga yrkesämnen vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0313-1 Anställningsbeslut för Speciallärare vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0314-1 Anställningsbeslut för Gymnasielärare vid Carl 
Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0315-1 Anställningsbeslut för Lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0316-1 Anställningsbeslut för Lärare vid Carl Engströmgymnasiet 

GoV.2022.0263-2 Beslut om ändring av tilläggsbelopp 

GoV.2022.0327-1 Beslut gällande ställföreträdande rektor 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 106   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2022.0295-1 Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022 Remiss av revidering av 

Riktlinjer för inköp och upphandling 

GoV.2022.0295-2 Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 

GoV.2022.0064-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 
Budgetberedning 2023 

GoV.2022.0064-2 Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 

GoV.2022.0064-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 87, 2022 Operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023 

GoV.2022.0064-4 Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på 
remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-
2027 

GoV.2022.0064-5 Förslag till lokalförsörjningsplan 2023 som underlag budget maj 
2022 

GoV.2022.0296-1 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2022 Ansökan om 
medlemskap i Energikontoret Sydost 

GoV.2022.0296-2 Uppdatering gällande Energikontoret Skåne 

GoV.2022.0296-3 Finansieringsmodell inför medlemskap 

GoV.2022.0296-4 Om Energikontor och energirådgivning inför medlemskap i 
Energikontor Sydost 

GoV.2022.0296-5 Inbjudan till medlemskap i Energikontor Sydost 

GoV.2022.0297-1 Kommunstyrelsens beslut § 141, 2022 Revidering av riktlinjer 
för hantering av personuppgiftsincident 

GoV.2022.0297-2 Antagen Riktlinje för hantering av personuppgiftsincident 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

GoV.2022.0298-1 Kommunstyrelsens beslut § 125, 2022 Antagande av 
medborgarlöfte för Eslövs kommun 2022 

GoV.2022.0298-2 Förslag till medborgarlöfte 

GoV.2022.0008-5 Servicenämndens beslut § 80, 2022 Remittering av riktlinjer för 
systematiskt brandskyddsarbete för Eslövs kommun 

GoV.2022.0008-6 Remissversion av riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

GoV.2022.0299-1 Kommunstyrelsens beslut § 139, 2022 Medel för åtgärder 
kopplat till kommunens skyddsrum 

GoV.2022.0064-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2022 Förslag till 
vårbudget inför 2023 - förutsättningar 

GoV.2022.0064-7 Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 

GoV.2020.0344-15 Kommunfullmäktiges beslut § 65, 2022 Antagande av fördjupad 
översiktsplan för östra Eslöv, öster om järnvägen 

GoV.2022.0025-6 Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2022 Vårprognos 2022 

GoV.2022.0302-1 Kommunfullmäktiges beslut § 64, 2022 Antagande av förslag 
till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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