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§ 13 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse Maria Gunnevik (KD), med Per Almén (S) som ersättare, till att  
      justera dagens protokoll 

 
att  justeringen äger rum måndagen den 19 februari 2018, kl. 16:15 på  
      utbildningskansliet. 
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§ 14 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa den utsända dagordningen.   
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§ 15 Rapport om läget för nyanlända 
 

Information lämnas om kommunens mottagande av nyanlända av Annika 
Moshovitis (Sfi/Komvux), Elin Ahx (Språkintroduktion) samt Magda-
lena Titze (kommunövergripande). 

De visade bilderna kommer att skickas ut efter sammanträdet till-
sammans med förtydligande om skillnaden i arbetslöshet mellan kvinnor 
och män som skrivs ut från etableringsuppdraget hos Arbetsförmed-
lingen. 
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§ 16 Månadsuppföljning, lokaler 
Dnr UN 2018/0125 

 

En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har 
varit utskickad. 
 
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam kommenterar olika objekt samt 
svarar på frågor. 
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§ 17 Patientsäkerhetsberättelse 
Dnr UN 2018/0130 

Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen 2017 beskriver hur kvalitetsarbetet och 
patientsäkerhetsarbetet inom den medicinska delen av elevhälsan i Lunds 
kommun har bedrivits under föregående kalenderår. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2018  
Patientsäkerhetsberättelse 2017. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna utbildningsförvaltningens Patientsäkerhetsberättelse 

2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 18 Revidering av delegationsplan 
Dnr UN 2018/0122 

Sammanfattning 
Utbildningskansliet har genomfört en årlig översyn av utbildningsför- 
förvaltningens delegationsplan. Kompletteringar och ändringar lämnas i 
förslag till reviderad delegationsplan per den 1 mars 2017. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-01-25 
Bilaga: Förslag till delegationsplan per den 1 mars 2018. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förslag till delegationsplan att gälla från och med den 1 

mars 2018. 
  

Beslut expedieras till: 
Utsedda delegater 
Akten   
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§ 19 Fastställande av 
beslutsattestantförteckning 

Dnr UN 2018/0123 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska varje år fastställa förvaltningens besluts-
attestantförteckning. Förändringar i förteckningen under löpande år 
beslutas på delegation av utbildningsdirektören. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-01-31 
Bilaga 1: Förslag på utbildningsförvaltningens beslutsattestanter med 
ersättare från och med 2018-01-01  
Bilaga 2: Exempel på namnprov som lämnas av beslutsattestanterna. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa beslutsattestantförteckningen enligt utbildningskansliets 

förslag. 

Beslut expedieras till: 
Utsedda attestanter 
Akten   
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§ 20 Årsanalys 2017 
Dnr UN 2017/0530 

Sammanfattning 
Utbildningskansliet har upprättat förslag till utbildningsnämndens 
årsanalys för 2017. Av denna framgår:  

Utbildningsnämnden når helt eller delvis sina utvecklingsmål för 2017 
och klarar i hög utsträckning att bibehålla eller förbättra resultaten i 
gymnasieskolan. Andelen elever på yrkesprogram som når examen är 
ökande, men ännu inte i nivå med riksgenomsnittet. På högskoleförbe-
redande program ligger andelen elever som når examen över riksgenom-
snittet. 

Den genomsnittliga betygspoängen ändras inte över tid och är i nivå med 
eller över riksgenomsnittet för både yrkesprogram och högskoleförbe-
redande program. 

Inom fokusområdet social hållbarhet når Gymnasieskolan Vipan inte 
riksgenomsnittet för områdena trygghet, förhindra kränkningar och 
elevhälsa medan skolorna i övrigt gör det. Samtliga skolor har ett något 
lägre index jämfört med föregående år på flera av dessa frågeområden. 

Ett medvetet kvalitetsarbete inom Utbildningsförvaltningen bidrar till att 
skapa stimulerande, utmanande och inkluderande lärmiljöer inom alla 
verksamheter. 

Gymnasieskolorna arbetar aktivt med åtgärder för att främja elevernas 
hälsa och god närvaro. 

Förvaltningens verksamheter bedriver ett aktivt arbete för hållbar 
utveckling inom undervisning och särskilda projekt. 

Vuxenutbildningens obligatoriska del har blivit större och 
vuxenutbildningen tar samtidigt emot ett stort antal nyanlända inom sfi. 

Modersmålscentrum har utarbetat former för ämnesintegrerad 
värdegrundsundervisning. 

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att starta Hedda Andersson-
gymnasiet hösten 2018. 

En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta långsiktigt med 
kompetensförsörjning inom Utbildningsförvaltningen. 

Den totala sjukfrånvaron bland personalen har ökat något. 

Utbildningsförvaltningen redovisar ett överskott på 10,7 mnkr, vilket är 
en förbättring jämfört med föregående års överskott på 2,0 mnkr. 
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Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-02-02 
Bilaga: Årsredovisning 2017 för Utbildningsnämnden 
Kompletteringar till Årsredovisningen 2018-02-14. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna förslag till årsanalys för 2017 i enlighet med 

utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-02-02 med 
reviderad bilaga 2018-02-14 Årsredovisning 2017 för 
utbildningsnämnden. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 21 Utbildningsnämndens begäran om 
överföring av budgetavvikelse från 
2017 till 2018 

Dnr UN 2018/0124 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen redovisar i bokslut 2017 ett överskott på 10,7 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-01 med bilaga 1 Resultat 
driftbudget/anslagsområde 
Bilaga: Rapportuttag ur IT-ledningsstöd. 

Yrkanden 
Alexander Lewerentz (M) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta att 
inte begära överföring av 2 mnkr under budgetposten ”Statsbidrag 
gymnasial vuxenutbildning”. 
  
Maria Gunnevik (KD) och Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i 
Alexander Lewerentz (M) yrkande. 
 
Ulf Nilsson (L), Anders Ebbesson (MP), Jesper Sahlén (V) och Stig 
Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Ulf Nilssons (L) med fleras 
yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes: 
 
Ja för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande 
Nej för bifall till Alexander Lewerentz (M) med fleras yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande:  
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Per Almén (S), Pär-Ola 
Nilsson (S), Jesper Sahlén (V), Ibrahim Kakahama (V), Ulf Nilsson (L) 
och Camilla Lundberg (L) röstar ja. 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M) och Maria 
Gunnevik (KD) röstar nej. 
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Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar utbildningsnämnden således 
i enlighet med Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande att bifalla förvalt-
ningens förslag.   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att nämndens driftbudget för 2018 utökas 

överfört resultat på 8 448 tkr fördelat per verksamhet i enlighet 
med Bilaga 1 

 
att hos kommunstyrelsen begära att överskott 2017 på 8 266 tkr förs 

till nämndens ”Eget kapital”. 

Reservationer 
Alexander Lewerentz (M), Louise Rehn Winsborg (M) och Maria 
Gunnevik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket 
ej vunnit bifall (protokollsbilaga). 

Beslut expedieras till: 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 22 Yttrande över: Motion från Dan Isaq 
(M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
Lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans 
mot kränkningar och övergrepp 

Dnr UN 2017/0519 

Sammanfattning 
I takt med den digitala utvecklingen har också barn och elevers upplevda 
otrygghet ökat. De platser som organisationen Friends lyfter som otrygga 
i skolan är toaletter, omklädningsrum och korridorer. Motionärerna lyfter 
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att 
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga. 
Motionärerna önskar därför att barn- och skolnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden i samverkan med service-
nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom respektive verksamhet. 
Svar önskas till kommunkontoret senast den 5 mars 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018, reviderad 
2018-02-14  
Motion Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1107. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     avge yttrande över motionen i enlighet med utbildnings-

förvaltningens reviderade tjänsteskrivelse 2018-02-14. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 23 Yttrande över: Remiss ”Skrivelse från 
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis 
(MP) Lika lön för lika arbete - även för 
våra sjuksköterskor!” 

Dnr UN 2017/0532 

Sammanfattning 
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) har i en skrivelse till 
Arbetsgivarutskottet föreslagit att kommunstyrelsen ska ge 
kommunkontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur den 
lönesatsning som gjordes på sjuksköterskor inom vård- och 
omsorgsförvaltningen även ska omfatta skolsköterskorna inom 
utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen. 
Utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har fått skrivelsen på 
remiss, för svar senast 2018-02-28. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017 
Skrivelse från Elin Gustafsson (S) och Yanina Difonis (MP) den 1 
december 2017. 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande översända utbildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 24 Inkomna klagomål, andra halvåret 
2017 

Dnr UN 2017/0332 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att samtliga nämnder ska arbeta 
med klagomålshantering inom nämndens verksamhetsområden. 
Utbildningsnämnden har beslutat att redovisning av klagomål inom ut- 
bildningsförvaltningen ska ske vid två tillfällen per år – i februari och 
september. 
Under perioden 1 juli – 31 december 2017 har åtta klagomål inkommit. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-02-02 med bilaga. 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av inkomna klagomål för andra halvåret 2017 

till handlingarna. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 25 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 2018-02-05. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan om kränkande behandling av elever till hand-

lingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 26 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 14 februari 2018: 
 
U Undervisnings- och elevärenden 
U:7 Avstängning av elev, nr 1/18 
U:105 Ansökan och mottagande av elev till grundläggande vuxenut- 
bildning, nr 1—1405/17 
U:106 Ansökan och mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning: 
Komvux Lund nr 1—3831/17, Hermods nr 1—1862/17 
U:108 Beviljande av skolgång i annan kommun, gymnasial vuxen- 
utbildning, nr 1—168/17 
U:111 Ansökan, mottagande och antagning av elev till Särvux,  
nr 1—151/17 
U:116 Mottagande, sfi, nr 1—4604/17 
 
P Personalärenden 
P:1 Tillsättningar/förordnanden: 
-Polhemskolan, 123—134/17, 1—4/18 
-Spyken, nr 4—8/18 
-Vipan, nr 2—3/18 
-Vuxenutbildningen, nr 49—50/17, 5—6/18   
-Modersmålscentrum, nr 43—56/18 
-Utbildningskansli, nr 2—6/18 
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 79—81/17, 7—11/18  
 
E Ekonomiärenden 
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal 
För belopp under 10 prisbasbelopp: 
a) Utbildningskansliet, nr 11—12/17 
E:17 Beviljande/avslag på ansökan om bidrag till läromedel och skol- 
måltider läsåret 2017/18, nr 1—9/17 
E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg läsåret 
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2017/2018, nr 1—55/17 
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående enheter,  
nr 1—2/18 
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga 
revideringar, nr 6/17 
 
Ö Övriga ärenden 
Ö:17 Avge yttrande på begäran av Skolinspektionen m fl, nr 3/18. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-02-01. 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juni 2017. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 

utbildningsnämndens protokoll 2018-02-14 till handlingarna. 

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

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
14 februari 2018:  
 
Kommunstyrelsen 
- § 375/17 Utredning om skolidrott, gymnastik och kampsport  
 
- § 11/18 Slutrapport ”Organisation och finansiering för nyanlända 
elever, särskild belysning av resursfördelningen för studiehandledning” 
(EVP-uppdrag från KF juni 2016). 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-02-01. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 22 (23)
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28 Information från förvaltningschefen 
Dnr UN 2018/0113 

 

Ingen information lämnas vid dagens möte. 
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 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 Information från nämndens ledamöter 
Dnr UN 2018/0114 

 

Ordförande Anders Ebbesson (MP) 
 
* rapporterar från presidiets möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott 
angående utbildningsnämndens EVP-skrivelse 

* talar om att det planerade presidiebesöket på Spyken den 8 mars måste 
flyttas på grund av möte i referensgrupp arkitekttävling. 
 
Alexander Lewerentz (M) tillkännager att dagens nämndmöte är det sista 
för honom. Efter elva år i utbildningsnämnden kommer han byta till att 
bli ledamot i den nya barn- och skolnämnden.   

 



 
 
 
 
 
Reservation till Utbildningsnämndens beslut om överföringar från 2017-
2018 
 
 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande att hela överskottet under "Statsbidrag gymnasial 
vuxenutbildning" ska föras till eget kapital, vilket totalt sett ger 6 448 tkr att överföra till 2018 och 
10 266 tkr att föra till eget kapital.  
 
Vi anser inte att man ska belasta kommunens budget 2018 med ytterligare 2 000 tkr eftersom  

(1) beloppet inte härrör direkt till någon av våra verksamheter och därmed frångår tidigare linje 
att endast dessa för vidare sina över-/underskott, 

(2) motsvarande statsbidrag om 6 mnkr redan är tilldelat och inbakat i 2018 års budget, 
(3) Komvux gick med överskott 2017 om dryga 2 mnkr som vi enligt förvaltningens förslag 

redan föreslår de ska få föra med sig, samt  
(4) att dessa extra medel inte avses användas till vuxenutbildningsplatser. 

 
Att begära en överföring är i praktiken det samma som att begära ett tilläggsanslag. Att införa en 
sammanhållen Välkomst även för vuxna är angeläget men att det i första hand måste ske inom 
tilldelade ramar. 
 
Vi stödjer förvaltningens förslag att verksamheterna skall få bära med sig sina under-/över-skott till 
kommande år. Det är extra viktigt i en verksamhet som i snarare följer läsår och inte kommunens 
budgetår.Den linjen har vi drivit sedan länge och det är rimligt att följa den även nu trots att det i år 
totalt visar sig vara en rätt betydande summa om 6 448 tkr att föra över till 2018. Vi är så klart 
medvetna om att detta får vägas mot det generella ekonomiska läget i kommunen.  
 
 
 
Lund 2018 02 14 
 
 
 
 
Louise Rehn Winsborg  Maria Gunnevik  
Moderata Samlingspartiet  Kristdemokraterna 
 
 
 
Alexander Lewerentz 
Moderata Samlingspartiet 
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