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Plats och tid Albert Sahlin, Emanuel Möller kl. 17:00-19:30  
  
Beslutande Claus-Göran Wodlin (M) (ordförande) 

Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Håkan Jölinsson (SD) 
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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) 
Benjamin Ülger (KD) 

  
Övriga närvarande Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 

Edward Jensinger (avdelningschef) 
Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) §§108-109 

  
Utses att justera Katja Laine (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2021-11-24   
  
Protokollet omfattar §§105-121 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Claus-Göran Wodlin (M)  

 

Justerande   
  Katja Laine (V)  
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§ 105  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 106  

Val av justerare  

Beslut 
Katja Laine (V) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 107  

Ändring av dagordning  

Ordförande Claus-Göran Wodlin (M) föreslår att ärende nummer 7, Ekonomisk 
månadsrapport 2021 flyttas och läggs efter punkt 3, Diskussion kring arbetet med 
Intern kontrollplan 2022. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ändringen av dagordningen. 

Paragrafen är justerad 
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§ 108    GoV.2021.0049 

Diskussion kring arbetet med Intern kontrollplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Den interna kontrollen är en del av verksamhetsutvecklingen i nämndens 
verksamhet. Den interna kontrollen bidrar till att verksamheten når sina mål, att 
informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och 
rättvisande, samt att verksamheten efterlever lagar, regler och avtal. Som en grund 
för planering, prioritering och uppföljning av arbetet med intern kontroll ska en risk- 
och väsentlighetsanalys göras. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontroll 2022 - Risk- och väsentlighetsanalys 
 GoV-nämnd - Riskinventering 2022 
 

Beredning 
Upprättat utkast till bruttolista är ett resultat av en riskanalys som gjorts av 
representanter för nämndens verksamheter. Att göra en riskanalys är ett reflekterande 
och utredande arbete för att ringa in och bedöma risker. Utgångspunkterna i 
riksinventeringen har varit en aktiv omvärldsanalys, faktainsamling och spaning. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att återuppta ärendet i december 
månads nämnd för beslut om intern kontrollplan 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 109    GoV.2021.0004 

Ekonomisk månadsuppföljning 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 oktober 2021 
 10 Okt 2021 - Ekonomisk sammanställning oktober 2021 
 10 Okt 2021 - Volymer Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten 
 10 Okt 2021 - Volymer Gymnasieskolan 
 10 Okt 2021 - Frisktal Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, t.o.m oktober 

2021 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med oktober visar på ett överskott för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Överskottet återfinns främst inom 
gymnasieskolans verksamhet och beror på högre interkommunala intäkter än 
budgeterat och att eleverna går program med lägre programpris hos andra anordnare. 
Under oktober har statsbidrag för yrkesvux betalats ut som avser perioden juli-
december. Delar av detta statsbidrag förväntas betalas tillbaka. När denna 
ekonomiska månadsrapport upprättas är oktober månads redovisning fortfarande 
öppen, så utfallet kommer att ändra sig. 

Ekonomiska påverkan av covid-19 var marginell för perioden januari till oktober. 

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

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska 
månadsrapporten för oktober 2021 med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 110    GoV.2021.0046 

Uppföljning av praktikplatser och feriearbeten för ungdomar  

Ärendebeskrivning  
Feriearbeten i Eslövs kommun erbjuds till ungdomar som har avslutat grundskolan 
men ännu inte fyllt 19 år. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att 
följa upp detta genom en verksamhetsberättelse gällande feriearbete från 
Arbetsmarknadsenheten (AME). 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av praktikplatser och feriearbete för ungdomar 
 Verksamhetsberättelse Feriearbeten 2021 
 

Beredning 
Arbetet med feriearbeten drivs av arbetsmarknadssekreterare på AME under 
perioden januari till september och avslutas med att sammanställa en 
verksamhetsberättelse som redovisas till nämnden efter säsongsavslutningen. 

Under 2021 har feriearbetet, liksom under 2020, blivit påverkat av Coronapandemin. 
Trots detta har många ungdomar i Eslöv kommit ut i praktik under sommaren. 595 
ungdomar sökte ferieplats varav 229 kunde tas emot, en stor majoritet av platserna 
kom från Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen 
och godkänner den. 

Beslutet skickas till  
Enhetschef på Arbetsmarknadsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 111    GoV.2021.0461 

Tillägg i delegeringsordningen  

Ärendebeskrivning  
Tillägg i delegeringsordningen med anledning av skadestånds- och försäkringsfrågor. 

Beslutsunderlag 
 Tillägg i delegeringsordningen 
 Bilaga 1 Delegeringspunkter 
 

Beredning 
Det finns behov av ett förtydligande i delegeringsordningen gällande ärenden där en 
enskild ställer ett ersättningsanspråk (skadestånd) till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i Eslövs kommun och ärendet ska anmälas till något av 
våra försäkringsbolag för utredning. Detta gäller t.ex. då en enskild ställer ett 
ersättningsanspråk till nämnden och den enskilde anser att nämnden är 
ersättningsskyldig på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet vid en skada vid någon 
av våra verksamheter. En sådan skada behöver ofta anmälas till ett försäkringsbolag 
av nämnden för vidare utredning. 

Vidare behövs det ytterligare tillägg i delegeringsordningen för att den ska stämma 
överens med nämndens rutin vid ersättningsanspråk till elever. Det gäller t.ex. 
situationer när nämnden (skolan) ska utreda om eleven ansvarar vid en inträffad 
skada samt när nämnden ska gå vidare och ställa ett ersättningsanspråk till eleven 
och/eller elevens vårdnadshavare när eleven är minderårig. 

De aktuella delegeringspunkterna, se bilaga 1, anses vara förenliga med 6 kap. 38 § 
och 7 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Beslut som omfattas av de nya 
delegationspunkterna ska anmälas till nämnden i enlighet med 7 kap. 8 § 
kommunallagen. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa de föreslagna 
delegationspunkterna i tillhörande bilaga. Delegationsbeslut som fattas i enlighet 
med bilaga ska anmälas till nämnden enligt 7 kap. 8 § kommunallagen. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef 
Rektor gymnasieskolan 
Rektor vuxenutbildningen 
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§ 112    GoV.2021.0465 

Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för 
resor och möten för Eslövs kommun. Detta förslag har sedan skickats ut på remiss till 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Förslaget till riktlinjer för resor och 
möten är en del av Eslövs miljömålsprogram och syftar till att minska den negativa 
miljöpåverkan från kommunanställdas transporter inom Eslövs kommunorganisation. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021om remittering av 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till riktlinjer för resor och möten remitteras 
 Förslag till beslut om revidering av förslag till riktlinjer för resor och möten 
 

Beredning 
Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter till och 
från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor i tjänsten för 
Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs kommuns energi- och 
klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns lokala miljömålssystem. 

Förslaget till riktlinjer är tydligt och rakt formulerat. Följsamhet av riktlinjerna leder 
sannolikt till minskade utsläpp från transporter gjorda av Eslövs kommuns personal. 
Arbetsplatser under gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar ligger i regel 
nära varandra och majoriteten av transporterna kan därför ske med miljövänliga 
färdsätt som med cykel eller till fots. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
med tillägg att stryka stycket Distansarbete på sidan 6 och översänder det till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden. 

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 113    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 på nämndens sammanträde i november. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontroll - Dimensionering och nyttjande av kommunens gymnasieskola 
 

Beredning 
På grund av personalomsättning på förvaltningen, saknas handläggare som kan 
skriva ärendet till nämndens sammanträde i november. Förvaltningschef Kerstin 
Melén-Gyllensten önskar flytta fram redovisningen till nämndens sammanträde i 
december. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att flytta redovisningen till 
nämndens sammanträde i december. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef GY/Vux/ AME 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    GoV.2021.0045 

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 2021 
 Andel elever som slutför sin utbildning Tabellbilaga GY 
 Bilaga avseende examensgrad 2021 
 

Beredning 
För att uppnå en yrkesexamen ska eleven ha godkända betyg i kurser motsvarande 2 
250 av 2 500 poäng. Det 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. 

Av bifogad statistik framgår det att antalet elever med yrkesexamen fluktuerar över 
tid och att resultaten är känslig för förändringar då programmen innehåller få elever. 
Resultatet övergripande ligger på snarlik nivå över tid. 62 % av eleverna på 
yrkesprogrammen nådde en yrkesexamen 2021 vilket var samma resultat som för 
2020. För 2019 var resultaten något högre och för 2018 var de något lägre. 

Elever som ej lyckades nå examensbevis erhöll ett studiebevis. På yrkesprogrammen 
är studiebevis ofta något vanligare. Yrkesprogram med högre volym elever med 
studiebevis 2021 var Bygg och Anläggning (BA), Barn och fritid (BF), Handel och 
administration (HA), Restaurang och Livsmedel (RL) och Vård och Omsorg (VO). 

Avhopp är relativt vanligt på yrkesprogrammen. För avgångselever på 
yrkesprogrammen 2021 hoppade 21 av 98 elever av utbildningen någon gång mellan 
augusti 2018 till juni 2021. 

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 denne ett studiebevis. 
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Av bifogad statistik framgår det att antalet elever med högskoleförberedande examen 
fluktuerar över tid. Resultaten 2021 ligger något högre, 70 % i snitt, än året innan (62 
%). Detta innebär att resultaten på de högskoleförberedande programmen närmat sig 
de resultat som man haft åren innan (2018 och 2019). 

Andelen elever med studiebevis är i numerär ofta högre då klasserna på 
högskoleförberedande program ofta är större samtidigt som andelen studiebevis i 
snitt är lägre än på yrkesförberedande programmen. 

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 4:årigt upplägg (NIU-utbildningar) ligger bakom dessa ökningar. 2021 var 
det 77 elever som gick ut de högskoleförberedande utbildningarna. Det var fem 
elever fler än de 72 elever som antogs till utbildningarna i augusti 2021. 

2021 var genomströmningen (andel elever som slutför utbildningen på tre år) 90,6 %. 
Detta var samma siffra som för 2020. 2019 var resultatet 84 % och 2018 81,7 %. 
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 har tagit del av redovisningen av 
avgångselevernas examinationsgrad och genomströmning. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 115    GoV.2021.0047 

Uppföljning av insatser för vuxna inom arbetsmarknadsenheten, 2021  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, i enlighet med budgetmål 2021, 
beslutat att följa upp Arbetsmarknadsenhetens insatser för vuxna under 2021. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av insatser för vuxna inom arbetsmarknadsenheten, 2021 
 

Beredning 
Arbetsmarknadsenheten (AME) har till tjänsteärendets sammanställning, 2021-10-
22, haft 385 personer inskrivna under 2021. En ökning med 55 personer sedan 2020, 
då 330 personer var aktuella inom AME. Av dessa 385 personer är 178 personer 
nyinskrivna under 2021 och 182 personer har avslutats under året. 

2021-01-01 var 207 personer inskrivna på Arbetsmarknadsenheten. Motsvarande 
siffra 2021-10-20 är 207 personer. En ökning med +-0 personer hittills under 2021. 
Det största inflödet av nyinskrivna skedde under januari (33 personer) och september 
(30 personer). Av dessa deltagare har 5 individer återaktualiserats under 2021, vilket 
innebär att de skrivits ut för att senare återkomma under samma kalenderår. 

Av de 207 inskrivna personerna 2021-10-20 uppbär 132 personer försörjningsstöd. 

Under perioden har 32 personer kommit i arbete. Dessa 32 personer fördelar sig 
mellan kommunala och externa arbetsgivare och är avslutade från AME. AME har 
inget underlag om, och i så fall på vilken typ av, eventuellt lönestöd som erhållits hos 
de externa arbetsgivarna. Därtill har 25 deltagare avslutats på grund av påbörjade 
studier. AME gör bedömningen att ökningen beror på närmare samverkan med 
vuxenutbildningen. 

Under våren påbörjades ett tätare samarbete med Vuxenutbildningen för att 
deltagarna på AME ska få bättre kännedom om utbildningsutbudet på 
Vuxenutbildningen och kunskap om hur vuxenstudier fungerar. Detta arbete har 
ställts in/pausats på grund av pandemin. Dessutom har en arbetsmarknadssekreterare 
börjat arbeta på vuxenutbildningens vägledningscentrum en dag i veckan. 

Fördelningen av de statliga anställningsstöden för de personer som innehar 
anställning inom arbetsmarknadsenhetens administrativa ansvar 2021-10-06 fördelar 
sig enligt följande: 
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Anställningar på AME aktuella per 20 oktober 2021: 
Trygghetsanställningar 23 (en person har även personligt biträde) 
Lönebidrag 3 
Nystartsjobb 12   
Introduktionsjobb 1 
Utvecklingsanställning 4 
Extratjänst 1 (10 st. till från och med 25 oktober 2021) 
OSA 1 
Totalt 45 

Övriga anställningar i kommunen: 
Trygghetsanställningar 5 (två personer har även personligt biträde) 
Lönebidrag  8 
Nystartsjobb 1 
Utvecklingsanställning 1 (har även personligt biträde) 
Extratjänst 1 
Stöd till personligt biträde 4 
Totalt 20 

176 personer avslutats och är inte längre aktuella för Arbetsmarknadsenhets insatser. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av uppföljning av insatser för 
vuxna inom Arbetsmarknadsenheten. 

Beslutet skickas till  
Enhetschef för Arbetsmarknadsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    GoV.2021.0059 

Utredning om El- och energiprogrammet  

Ärendebeskrivning  
På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i februari 2021 gav 
nämnden dåvarande avdelningschef i uppdrag att initiera en utredning om en 
eventuell förändring av El- och energiprogrammet, från lärlingsutbildning till 
reguljär utbildning med möjlighet att utöka antalet platser på programmet. 

Beslutsunderlag 
 Utredning El- och Energiprogrammet 
 El- och Enerigprogrammet, utredningen 2021 
 

Beredning 
På grund av personalförändringar har utredningen försenats. Utredningen redovisas i 
november istället för under våren som planerat. 

Då utredningen försenats har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 
sammanträdet i juni beslutat (GoV.2021.0059) om att El- och energiprogrammet ska 
genomföras som reguljär utbildning (skolförlagd). 

Kvar av ursprungsuppdraget för utredningen var frågan om huruvida programmet 
skulle utökas med en inriktning till, automation, utöver den redan existerande 
inriktningen energiteknik. Detta lyfts i utredningen utan att landa i att inriktningen 
automation behövs. I övrigt lyfter utredningen många viktiga frågor som är viktigt att 
beakta i det fortsatta arbetet lokalt på skolan. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot utredningen och beslutar att 
El- och Energiprogrammet ska fortsätta att endast erbjuda inriktningen Elteknik. 

Beslutet skickas till  
Rektor, Carl Enströmskolan 
Bitr. rektor Carl Engströmskolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    GoV.2021.0005 

Förvaltningschefen informerar 2021  

 I hård konkurrens vann Carl Engström-skolan, tillsammans med 
Måltidsavdelningen på Serviceförvaltningen, Arlas Guldko 2021-års Bästa 
Matglädjeskola. 

 Rekrytering av ersättare för förvaltningschef har påbörjats. Kerstin arbetar 
fram till den 29 april 2022 och därefter plockas semesterdagar ut fram till 
sista anställningsdag. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 118    GoV.2021.0015 

Information om lokaler  

Avdelningschef Edward Jensinger informerar att en förändring av planerade rum vid 
renoveringen av Östra skolan kommer att göras. I det nya förslaget plockas 2 
arbetsrum bort för att ersättas med ett el-labb. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    GoV.2021.0016 

Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet  

Sven-Olov Wallin (L) redovisar Rådet för Hälsa och Trygghets föredragningslistan 
till sammanträdet den 17 november 2021: 

 Informationsärende  
o Trygghetsvandring 
o Fältverksamheten 
o Gasverket 
o EBO 

 Polis och räddningstjänst 
 Aktuellt i kommunen 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 120  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
BoF.2021.1419-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp 

GoV.2021.0390-1 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola 

GoV.2021.0444-1 Avslag på ansökan om resebidrag 

GoV.2021.0445-1 Avslag på ansökan om resebidrag 

GoV.2021.0462-1 Ansökan om tilläggsbelopp. Thoren Innovation School, Lund. 
Ansökan beviljad 

GoV.2021.0463-1 Ansökan om tilläggsbelopp. Thoren Innovation School, Lund. 
Beviljad ansökan 

GoV.2021.0464-1 Ansökan om tilläggsbelopp. Thoren Innovation School, Lund. 
Beviljad ansökan 

GoV.2021.0407-1 Läsårstider läsåret 2022-2023 för gymnasieskola i Eslövs 
kommun 

GoV.2021.0470-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Gymnasieskolan Gripen 

GoV.2021.0470-2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Gymnasieskolan Gripen 

GoV.2021.0469-2 §95  Beslut om omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 kap 17 
§ 2 och 4 stycket 

 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp 

GoV.2021.0479-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, NTI 
vetenskapsgymnasiet Lund 

GoV.2021.0479-5 Yttrande 211015 

GoV.2021.0370-8 Rättidsprövning samt yttrande 

GoV.2021.0370-9 Yttrande i mål nr 11239-21 
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GoV.2021.0497-1 Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, samt 
beslut 

GoV.2021.0469-6 §101  Beslut om omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 kap 17 
§ 2 och 4 stycket 

GoV.2021.0469-7 §104  Beslut om omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 kap 17 
§ 2 och 4 stycket 

GoV.2021.0483-3 §102  Beslut om omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 kap 17 
§ 2 och 4 stycket 

GoV.2021.0484-3 §103  Beslut om omedelbar avstängning, jml Skollagen 5 kap 
17§ 2 och 4 stycket 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 121   

Anmälningar för kännedom  

 
GoV.2021.0395-1 Kommunstyrelsens beslut § 181, 2021 Begäran om medel för 

genomförande av plan från försörjningsstöd till egen försörjning 

GoV.2021.0396-1 Kommunstyrelsens beslut § 186, 2021 Förstudie Eslövs framtida 
stadshus 

GoV.2021.0397-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117, 2021 Analys av 
flyttstudie 2020 

GoV.2021.0397-2 Sammanfattande rapport Flyttstudie i Eslövs kommun 2020 

GoV.2021.0397-3 ata från undersökningen 

GoV.2021.0397-4 Statistikkonsulterna presentation av Flyttstudie - Eslövs 
kommun 

GoV.2021.0397-5 Presentation av flyttstudie 

GoV.2021.0400-1 Beslut om tillfälligt förordnande som förvaltningschef för Barn 
och Utbildning, Eslövs kommun 

GoV.2021.0485-1 Kommunfullmäktiges beslut § 106, 2021 Delårsrapport för 
Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021 

GoV.2019.0276-9 Kommunfullmäktiges beslut § 109, 2021 Antagande av policy 
för kommunikation i Eslövs kommun 

GoV.2021.0486-1 Kommunfullmäktiges beslut § 112, 2021 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2022 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 

26 ( 26 )


	1646167a-5b8a-42ce-b92d-222b09ec905a.docx
	Innehåll
	Beslut
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beslut
	Beslut
	Beslut
	Beslut



