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§ 1 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa den utsända föredragningslistan med tillägg för punkten  
      ”Presentation av nya ISLK”.   
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§ 2 Presentation av nya ISLK 
 

Under ledning av ISLK:s rektor Ulrika Wiman företar nämnden en 
rundvandring genom skolans nya lokaler på Linnégatan. Skolan består av 
två nya byggnader samt renoverade lokaler i den tidigare Östervångs-
skolan. 
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§ 3 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse Louise Rehn Winsborg (M), med Stig Svensson (S) som  
      ersättare, att justera dagens protokoll 
att  justeringen äger rum tisdagen den 30 januari 2018, kl. 10:30 på  
      utbildningskansliet. 
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§ 4 EVP-skrivelse 2019-2021 
Dnr UN 2017/0425 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige 
beslutat för EVP 2018-2020, och de långsiktiga ekonomiska förutsätt-
ningarna, ska nämnder och styrelser under höstens strategiprocessarbete 
fortsätta det långsiktiga arbetet med att ta fram strategier och konkreta 
åtgärder för effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. Nämnderna ska 
senast den 31 januari inkomma med EVP-skrivelser som innehåller: 
 
* Förslag till strategier och konkreta åtgärder och prioriteringar för att 
hantera behov av effektiviseringar för att få en budget i balans samt 
förbättrad kvalitet 

* Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden 

* Nämndens behov av investeringar de kommande åren. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-01-18 
Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 
2019-2021, beslutade av KSau 2017-10-02 
Förslag till EVP-skrivelse 2019-2021 för utbildningsnämnden 
Bilaga till EVP-skrivelse från (S) och (MP). 

Yrkanden 
Huvudyrkande 1 
 
Anders Ebbesson (MP) och Stig Svensson (S) yrkar i enlighet med 
sin bilaga till EVP-skrivelsen - bestående av avsnitten ”Bedömning av 
befintlig underfinansiering” samt ”Bedömning ofinansierade tillkom-
mande kostnader” - att utbildningsnämnden ska besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkanden: 

att  uttala att i nämndens budgetram saknas, exklusive vuxenutbild-
ningen, mellan 8,8 och 11,6 mnkr för att täcka beräknade kostnader år 
2019. Detta med hänsyn till underfinansiering och tillkommande 
kostnader, som beräknats och redovisats i skrivelsen. Nämnden anser att 
en utökad budgetram under perioden 2019-2021 är nödvändig. Om 
ramreducering genom sparbeting med 1 % kvarstår för 2019 enligt EVP 
2018-2020 saknas ytterligare 15,4 mnkr i utbildningsnämndens budget 
för perioden. 
Besparingar eller effektiviseringar bedöms inte möjliga då de skulle få 
alltför stora negativa konsekvenser för kärnverksamheten. De hot vi ser 
gäller bland annat rekrytering av lärare samt hälsa och arbetsmiljö.  
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att  hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram med 3,5 
mnkr årligen under perioden 2019-2021, sammanlagt 10,5 mnkr. 
 
Huvudyrkande 2 
 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar för Alliansen 

att utbildningsnämnden yrkar om utökad ram i enlighet med EVP-
bilagans avsnitt ”Bedömning av befintlig underfinansiering” samt yrkar 
avslag på avsnittet ”Bedömning underfinansierade tillkommande 
kostnader”. 

Tilläggsyrkanden 
 
Louise Rehn Winsborg (M) framställer vidare följande tilläggsyrkanden: 

att skolmåltiderna därutöver ges full kompensation för kostnader som 
hänför sig till t ex kommunfullmäktiges beslut om mål och ökade 
kvalitetskrav  

att sfi och grundläggande vuxenutbildning ges volymbaserad budget.  
 
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Louise Rehn 
Winsborgs (M) två tilläggsyrkanden. 
 
Härefter ajourneras mötet kl. 18:50 - 19:18 för partigruppsvisa 
överläggningar.  
 
Sedan mötet återupptagits framställer Alexander Lewerentz (M) 
följande tilläggsyrkande: 

att  utbildningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen/kommunfullmäk-
tige att med kommunala medel kompensera de lärare i kommunen som 
fyller kraven för lärarlönelyftet, men ej fick ta del av satsningen pga 
otillräckliga statsbidrag.  

Beslutsgång 
Utbildningsnämnden beslutar först i enlighet med förvaltningens 
förslag.   
 
Ordföranden ställer först proposition på de båda huvudyrkandena och 
finner sitt eget med fleras huvudyrkande bifallet. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes: 
 
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) med fleras huvudyrkande 1. 
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras huvudyrkande 
2. 
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Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Per Almén (S), Pär-Ola Nilsson (S) och Jesper Sahlén (V) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf Nilsson (L), 
Elias Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således i enlighet med Anders Ebbessons (MP) med fleras huvudyrkande 
1.  
 
Ordföranden ställer härefter proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) 
med fleras första tilläggsyrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.  
 
Ordföranden ställer sedan proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) 
med fleras andra tilläggsyrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på Alexander Lewerentz (M) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att yrkandet avslagits. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna utbildningsförvaltningens EVP-skrivelse 2019-2021 och  
      överlämna denna till kommunstyrelsen  

 
att  uttala att i nämndens budgetram saknas, exklusive vuxenutbild- 
      ningen, mellan 8,8 och 11,6 mnkr för att täcka beräknade kostnader  
      år 2019. Detta med hänsyn till underfinansiering och tillkommande  
      kostnader, som beräknats och redovisats i skrivelsen. Nämnden anser  
      att en utökad budgetram under perioden 2019-2021 är nödvändig.  
      Om ramreducering genom sparbeting med 1 % kvarstår för 2019  
      enligt EVP 2018-2020 saknas ytterligare 15,4 mnkr i utbildnings- 
      nämndens budget för perioden. Besparingar eller effektiviseringar 
      bedöms inte möjliga då de skulle få alltför stora negativa konse- 
      kvenser för kärnverksamheten. De hot vi ser gäller bland annat  
      rekrytering av lärare samt hälsa och arbetsmiljö 
  
att  hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram med 3,5 
      mnkr årligen under perioden 2019-2021, sammanlagt 10,5 mnkr 
 
att  skolmåltiderna därutöver ges full kompensation för kostnader som  
      hänför sig till t ex kommunfullmäktiges beslut om mål och ökade  
      kvalitetskrav  
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att  sfi och grundläggande vuxenutbildning ges volymbaserad budget. 

Reservationer 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Maria 
Gunnevik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkanden, vilka 
ej vunnit bifall (protokollsbilaga). 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
    



    
Utbildningsnämnden Protokoll 11 (22)
 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 Yttrande över: Förslag till 
Ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun 

Dnr UN 2017/0531 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett nytt politiskt program för unga i Lunds kommun. 
Arbetet med att ta fram ett förslag har pågått under perioden mars-
oktober 2017. Förslaget innebär också att programmet byter namn till 
Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun, så att det tydligt och 
direkt svarar mot ungdomspolitiken som nationellt politikområde. 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till ungdomspolitiskt program 
skickas på remiss med sista svarsdatum den 9 februari 2018. Ett nytt 
förslag läggs därefter fram till kultur- och fritidsnämnden för 
godkännande i mars 2018 innan det går vidare till kommunfullmäktige 
för beslut. 

Utbildningsförvaltningens har lämnat förslag till yttrande i en 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-12-12 
Remissversion av Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. 

Yrkanden 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:44 - 19:53 för partigruppsvisa 
överläggningar. 
 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta att 
bifalla förvaltningens förslag till yttrande samt att besluta om följande två 
tilläggsattsatser:    

att uttala att kultur- och fritid bör fortsätta arbetet med ungdomspolitiskt 
program för unga med utgångspunkt att det skall utgöra underlag för 
kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med ungdomsfrågor, i 
samverkan med övriga nämnder 

att uppmana kommunstyrelsen att ta fram principer för hur och på vilken 
nivå övergripande policydokument skall utarbetas och beslutas. 
 
Anders Ebbesson (MP) yrkar avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) 
första tilläggsyrkande. 
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Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S) och Jesper Sahlén (V) 
instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) andra tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Utbildningsnämnden beslutar först att yttra sig i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Ordföranden ställer härefter proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) 
första tilläggsyrkande mot avslag och finner att tilläggsyrkandet 
avslagits. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes: 
 
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) avslagsyrkande 
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) bifallsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Per Almén (S), Pär-Ola Nilsson (S) och Jesper Sahlén (V) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf Nilsson (L), 
Elias Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således i enlighet med Anders Ebbessons (MP) avslagsyrkande.  
 
Ordföranden fortsätter att ställa proposition på Louise Rehn Winsborgs 
(M) med fleras andra tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
tilläggsyrkandet bifallits. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  yttra sig i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse,  
      samt 
att  uppmana kommunstyrelsen att ta fram principer för hur och på vilken  
      nivå övergripande policydokument skall utarbetas och beslutas. 
  

Reservationer 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Maria 
Gunnevik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket 
ej vunnit bifall. 
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Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 6 Yttrande över: Förslag till 
Kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun 

Dnr UN 2017/0542 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på nytt kultur-
politiskt program för Lund. Programmet tar upp såväl de vägledande 
principer som bör ligga till grund för utvecklingen av kultur i Lund som 
aktuella utvecklingsområden. I syfte att realisera programmet kommer 
enskild förvaltning att erbjudas stöd av Kultur och fritidsförvaltningen att 
ta fram handlingsplan för förvaltningens eget arbete. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2017 dnr UN 
2017/0542 
Kultur- och fritidsförvaltningens remissbrev den 16 november 2017 dnr 
KU 2017/0138. 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta att 
bifalla förvaltningens förslag till yttrande samt att besluta om följande två 
tilläggsattsatser:    

att uttala att kultur- och fritid bör fortsätta arbetet med kulturpolitiskt 
program med utgångspunkt att det skall utgöra underlag för kultur- och 
fritidsnämndens fortsatta arbete med ungdomsfrågor, i samverkan med 
övriga nämnder 

att uppmana kommunstyrelsen att ta fram principer för hur och på vilken 
nivå övergripande policydokument skall utarbetas och beslutas. 

Beslutsgång 
Utbildningsnämnden beslutar först att yttra sig i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Ordföranden ställer härefter proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) 
första tilläggsyrkande mot avslag och finner att tilläggsyrkandet 
avslagits. 
 
Ordföranden fortsätter att ställa proposition på Louise Rehn Winsborgs 
(M) med fleras andra tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
tilläggsyrkandet bifallits. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  anta utbildningskansliets tjänsteskrivelse som remissvar, samt 
 
att  uppmana kommunstyrelsen att ta fram principer för hur och på vilken 
nivå övergripande policydokument skall utarbetas och beslutas. 
  

Reservationer 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Maria 
Gunnevik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket 
ej vunnit bifall. 

Beslut expedieras till: 
Kultur- och Fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 7 Yttrande över: Remiss avseende 
kemikalieplan för Lunds kommun - 
LundaKem 

Dnr UN 2017/0546 

Sammanfattning 
Under 2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta 
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I december 2017 
beslutade miljönämnden att skicka ut planen på remiss, vilken utbild-
ningsnämnden skall svara på senast den 15 februari 2018. 
 
Kemikalieplanen syftar till att underlätta, systematisera och effektivisera 
kemikaliearbetet i Lunds kommun och fokus för planen är barn och unga. 
Kemikalieplanen är även ett dokument, som ska strukturera och effek-
tivisera kommunens arbete med flera av målen i LundaEko II och vidare 
med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
 
Utbildningsförvaltningen anser att LundaKem på många sätt kan ut-
veckla nämndens strategiska miljöarbete och förhoppningsvis fungera 
som ett bra verktyg för att effektivisera och konkretisera arbetet med att 
minska miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018  
Remiss från miljönämnden, inkommen den 13 december 2017 
LundaKem - Kemikalieplan för Lunds kommun, remissversion. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna upprättat yttrande över förslag till kemikalieplan för 

Lunds kommun samt översända detta till miljönämnden. 

Beslut expedieras till: 
Miljönämnden 
Akten   
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§ 8 Anmälan av kränkande behandling 
elever 

Dnr UN 2018/0110 

Sammanfattning 
Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare eller annan personal, som får 
kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behand-
ling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. 
Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
Omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska skyndsamt 
utredas. I förekommande fall ska de åtgärder som skäligen kan krävas för 
att förhindra kränkande behandling i framtiden vidtas. Anmälningarna 
rapporteras till huvudmannen varje månad. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-01-09. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan om kränkande behandling av elever till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr UN 2018/0111 

Sammanfattning 
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 33 § kommunallagen rätt att 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.  
 
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation 
anmälas till den nämnd som delegerat beslutanderätten. 
 
Följande delegationsbeslut anmäls vid utbildningsnämndens samman-
träde den 24 januari 2018:  

U Undervisnings- och elevärenden 
U:7 Avstängning av elev, nr 12—18/17 

P Personalärenden 
P:1 Tillsättningar/förordnanden: 
-ISLK, nr 22/17 
-Polhemskolan, 117—122/17 
-Spyken, nr 1—3/18 
-Vipan, nr 1/18 
-Vuxenutbildningen, nr 44—48/17, 1—4/18   
-Modersmålscentrum, nr 175—181/17, 1—42/18 
-Utbildningskansli, nr 1/18 
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 75—78/17, 1—6/18  
P:11 Tjänstledighet som inte är reglerad i lag eller avtal, nr 1/17 

E Ekonomiärenden 
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal 
För belopp under 10 prisbasbelopp: 
a) Utbildningskansliet, nr 9—10/17, nr 1—2/18 
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 53—55/läsåret 2017/18 
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående enheter,  
nr 49—50/17 
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga 
revideringar, nr 5/17 

Ö Övriga ärenden 
Ö: 17 Avge yttrande på begäran från Skolinspektionen m fl, nr 1—2/18. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-01-08. 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juni 2017. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 

utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24 till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 10 Anmälningar - inkomna skrivelser 
Dnr UN 2018/0112 

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
24 januari 2018:  

Kommunstyrelsen 
- § 371 Anhållan om medel till samverkansprojekt kring personer med 
psykisk ohälsa 

- § 376 Begäran om utökad driftsram för lokalförändringar 

- § 379 Lönekartläggning 2017 
 
- § 395 Remiss Utökade möjligheter till grundläggande behörighet på 
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-01-09. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 11 Information från förvaltningschefen 
Dnr UN 2018/0113 

 

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om att han tillsammans 
med Jytte Lindborg, ny skoldirektör på barn- och skolförvaltningen, 
påbörjat samarbete med kontinuerliga träffar kring gemensamma 
skolfrågor. 
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§ 12 Information från nämndens ledamöter 
Dnr UN 2018/0114 

 

Ordförande Anders Ebbesson (MP) informerar om 
 
* att det pågår kvalitetsdialoger, varje skola för sig, till vilka utveck-
lingsgruppens medlemmar är inbjudna samt representanter från 
grannkommuner 
 
* att presidiebesök ägt rum på Katedralskolan den 22 januari.  
 
Fråga ställs hur långt arbetet kommit när det gäller att arbeta fram nya 
rutiner för rapportering av kränkande behandling.  
Det konstateras att presidiet kommer att få en delrapport vid sitt nästa 
möte. 
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