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§ 30

Val av justeringsperson och
bestämmande av tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Stig Svensson (S), med Louise Rehn Winsborg (M) som
ersättare, till att jämte ordföranden justera dagens protokoll
att justeringen äger rum onsdagen den 4 april 2018, kl. 10:30 på
utbildningskansliet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan med följande tillägg:
- Under ärende 12 Anmälningar - inkomna skrivelser, ges möjlighet till
diskussion om politiska partiers tillträde till gymnasieskolorna
- Extraärende ”Fyllnadsval till skoldialoger”, att behandlas omedelbart
efter ärende 12.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Information: Utbildningsförvaltningens
digitaliseringsstrategi i skolan

Dnr UN 2018/0254
Utvecklingsledaren John Jönsson och IKT-samordnaren Pernilla
Svensson informerar kring arbetet med att upprätta en digitaliseringsstrategi i skolan.
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att en arbetsgrupp
ska ta fram en digitaliseringsstrategi för utbildningsförvaltningen under
våren 2018. Utgångspunkten är reviderade styrdokument för skolans
digitalisering som gäller från 1 juli 2018, regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet från 19 oktober 2017 samt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla
den 25 maj 2018.
Strategin ska omfatta digitaliseringens påverkan på undervisning,
värdegrundsarbete, programmering, IKT-frågor, skolbibliotekets roll,
kompensatoriska verktyg, pedagogisk kompetensutveckling, stödprocesser och administration, data och uppföljning samt den nya
dataskyddsförordningen GDPR.
Louise Rehn Winsborg (M) ställer fråga om politikerdelaktighet under
arbetets gång.
Ordförande Anders Ebbesson (MP) förordar att denna fråga behandlas i
presidiet.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Information: Månadsuppföljning,
ekonomi

Dnr UN 2018/0227
En ekonomisk månadsuppföljning för februari månad har varit utsänd
och kommenteras av ekonom Magnus Sternudd.
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr i
förhållande till årets budget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Information: Månadsuppföljning,
lokaler

Dnr UN 2018/0125
En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har
varit utskickad.
Ekonom Magnus Sternudd kommenterar olika objekt samt svarar på
frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (21)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-28

§ 35

Fastställande av elevplatser i år 1 i
gymnasieskolan i Lund läsåret 2018/19

Dnr UN 2018/0230

Sammanfattning
Den 15 februari var sista ansökningsdag till gymnasieskolan inför
höstterminen 2018. Utifrån de sökandes förstahandsval planeras platser
till respektive program och skola. Utbildningskansliet har i samråd med
gymnasieskolornas rektorer lagt förslag på antal elevplatser i årskurs 1 i
gymnasieskolan i Lund till läsåret 2018/19.
Gymnasieplatser i Lunds gymnasieskolor finansieras av kommunbidrag
för lundaelever och genom interkommunal ersättning för elever från
andra kommuner.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2018 dnr UN
2018/0230
Sökande till gymnasieskolan i Lund 2018/19 samt förslag till elevplatser,
bilaga 1
Sökande till Lund från andra kommuner inom samverkan Skåne/ v
Blekinge, bilaga 2
Lundaelever som sökt gymnasieutbildning hos annan huvudman,
bilaga 3
Sökande till fristående gymnasieskolor inom Lunds antagningsområde,
bilaga 4.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta i
enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg:
att uppdra till förvaltningschefen att kontakta de fristående gymnasieskolorna i Lunds kommun för dialog om hur och vad som krävs för att de
skulle kunna bidra till att ge fler blivande gymnasister möjlighet att
komma in på sina förstahandsval av program på gymnasieskolor i Lunds
kommun.
Ulf Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i
Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Stig Svensson (S), Anders Ebbesson (MP) och Jesper Sahlén (V) yrkar
avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Utbildningsnämnden beslutar först att bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Ordföranden ställer härefter proposition på Louise Rehn Winsborgs (M)
med fleras tilläggsyrkande mot Stig Svenssons (S) med fleras
avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar bifalla
avslagsyrkandet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Stig Svenssons (S) med fleras avslagsyrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande: Anders Ebbesson (MP), Stig
Svensson (S), Cecilia Skoug (S), Per Almén (S), Ibrahim Kakahama (V)
och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (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 Stig Svenssons (S) med fleras avslagsyrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa elevplatser i årskurs 1 på nationella program i gymnasieskolan i Lund läsåret 2018/19 enligt utbildningskansliets förslag i
bilaga 1,

att

gymnasieplatserna i Lunds kommun finansieras av kommunbidrag
för lundaelever och genom interkommunal ersättning för elever
från andra kommuner.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Återremiss av ärende om internbudget
2018 för att genomföra en elev- och
verksamhetskonsekvensanalys
gällande resebidrag för elever med
växelvis boende inom Lunds kommun
och eventuella förändringar i Lunds
kommuns resereglemente

Dnr UN 2018/0189

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde 2017-10-18 avhandlat
arbetet med internbudget 2018, där önskemål om tilläggsanslag i stället
för riktade effektiviseringsåtgärder har framkommit. Om inte
kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag önskar utbildningsnämnden
anhålla hos kommunfullmäktige om att två tidigare beslut i
kommunfullmäktige upphävs.
Utbildningsnämnden begär även tilläggsanslag om 1,0 mnkr för extra
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2017
Utbildningsnämndens protokoll den 18:e oktober 2017
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5:e oktober 2017.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till svar på återremissen.
Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Anders Ebbessons (MP)
yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att som sitt svar på återremissen anta utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Yttrande över: Remiss i ärende Motion
(FI) ”Vegetabilisk mat som norm i
Lunds skolor och förskolor”

Dnr UN 2018/0186

Sammanfattning
Feministiskt initiativ (FI) har till kommunfullmäktige överlämnat en
motion om införandet om vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds
förskolor och skolor. Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som
bakgrund till förslaget. Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt
veganskt kostalternativ serveras dagligen, samt att det minst två
dagar/vecka endast ska serveras vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN
2018/0186
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
yttrande med undantag för sista stycket i yttrandet.
Ulf Nilsson (L), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) instämmer
i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till
förvaltningens förslag mot Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras
yrkande om bifall till förvaltningens förslag med undantag för sista
stycket i yttrandet och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande: Anders Ebbesson (MP), Stig
Svensson (S), Cecilia Skoug (S), Per Almén (S), Ibrahim
Kakahama (V) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (M), Ulf Nilsson (L),
Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från FI,
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0314 med undantag för sista stycket i yttrandet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.
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§ 38

Fördelning av det organisatoriska
ansvaret kopplat till miljöbalken

Dnr UN 2018/0252

Sammanfattning
Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap. 19 § ska en verksamhetsutövare
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga olägenhet för människors hälsa eller skada på miljön.
Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till organisatoriskt ansvar
för de frågor som gäller för verksamheten.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-03-09.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa fördelning av det organisatoriska ansvaret kopplat till
miljöbalken i enlighet med tjänsteskrivelse 2018-03-09.

Beslut expedieras till:
Miljöförvaltningen
Rektorer
Administrativa chefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

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 behandling 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 2018-03-12.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling av elever till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

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 sammanträde den 28 mars 2018:
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Polhemskolan, 5—10/18
-Spyken, nr 9—10/18
-Vipan, nr 4—21/18
-Vuxenutbildningen, nr 7—8/18
-Modersmålscentrum, nr 57—60/18
-Utbildningskansli, nr 17/18
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 12—20/18
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 1—21/18
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp:
a) Utbildningskansliet, nr 3—23/18
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 53—54/läsåret 2017/18
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående enheter,
nr 3—5/18
Ö Övriga ärenden
Ö:1 Beslut när tidsnöd föreligger, nr 1/18
Ö:14 Avge yttrande i överklagade ärenden, där utbildningsnämnden ej
fattat beslutet, nr 1/18.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-03-13.
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 mars 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2018-03-28 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Anmälningar - inkomna skrivelser
inklusive politiska partiers tillträde till
gymnasieskolorna

Dnr UN 2018/0112

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den
28 mars 2018:
Kommunstyrelsen
- § 49/18 Handlingsplan för kompetensförsörjning 2017 – 2018
Moderaterna i utbildningsnämnden
-Skrivelse om politiska partiers tillträde till gymnasieskolorna
-Svar på ovannämnda skrivelse från ordföranden.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-03-15.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Tilläggsärende: Fyllnadsval

Sammanfattning
Uppdragen som kontaktpolitiker vid Lars-Erik Larsson gymnasiet och
Gymnasieskolan Spyken är vakanta sedan Alexander Lewerentz (M)
lämnat nämnden.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att befria Alexander Lewerentz (M) från sina uppdrag som
kontaktpolitiker
att utse Rasmus Törnblom (M) till ny kontaktpolitiker för Lars-Erik
Larsson gymnasiet
att utse Rasmus Törnblom (M) till ny kontaktpolitiker för Gymnasieskolan Spyken.
Beslut expedieras till:
Berörda skolor
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Information från förvaltningschefen

Dnr UN 2018/0113
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om följande ärenden:
a) Försök pågår att hitta fler lokaler till Sfi-undervisning. I detta sammanhang har möte ägt rum med Hvilans Folkhögskola, vilken har rätt att
bedriva Sfi-undervisning. Mötets syfte var att undersöka skolans
möjlighet till utökning. Besked väntas efter påsk.
b) Det har påbörjats diskussioner kring möjligheten att ordna en
”gemensam välkomst” av nyanlända, vilken skulle sträcka sig från
förskola till vuxenutbildning.
c) Skolinspektionen kommer i maj att utöva tillsyn av vår internationella
skolenhet ISLK.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Information från nämndens ledamöter

Dnr UN 2018/0114
Ordförande Anders Ebbesson (MP) informerar om följande ärende:
a) Skolinspektionen har nu avslutat sin granskning av skolväsendet i
Lunds kommun. Protokoll har inkommit från tillsynen, men ännu inga
beslut. Föremål för granskningen för vår del har varit huvudmannen,
gymnasieskolan Vipan, gymnasiesärskolan på Vipan samt vuxenutbildningen.
b) Den 23 mars samlades nämnder, bolag, fackliga representanter,
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp för att
diskutera budget för 2019 och ekonomi- och verksamhetsplaner (EVP)
för de kommande tre åren.
c) Ett ärende kommer att skrivas fram till nämnden gällande asylsökande
18-åringars behörighet till nationella program.
Avslutningsvis rapporterar Per Almén (S) kort från skoldialog på LarsErik Larsson gymnasiet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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