Utbildningsnämnden

Protokoll

1 (39)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

UN 2018/0233

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-04-18 klockan 17.00–
21.00

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Betty Jansson (M)
Lotta Lövdén Berseus (S), tom § 69 a), kl. 20:25
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C), tom § 69 a), kl. 20:25
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Helena Falk (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Per-Arne Lundgren (S)
Edith Escobar (M)
Rasmus Törnblom (M)
Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)
Ibrahim Kakahama (V)
Daniel Beckman (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 45-62
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 45-63
Mia Reuterborg, utvecklingsledare
Claes Åberg, rektor/åhörare
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet

Justerare

Per Almén (S)

Paragrafer

§ 45-69

Plats och tid för justering Tisdagen den 24 april 2018, kl. 15:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Utbildningsnämnden

2 (39)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

UN 2018/0233

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Per Almén (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

Paragrafer

§ 45-69

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-17

Utbildningsnämnden

Protokoll

3 (39)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

UN 2018/0233

Innehåll
§ 45

Val av justeringsperson och bestämmande av tid för justering ........................................... 5

§ 46

Fastställande av dagordning................................................................................................. 6

§ 47

Information om genomförd tillsyn och insyn, fristående verksamheter hösten 2017.......... 7

§ 48

Information: Månadsuppföljning, lokaler ............................................................................ 8

§ 49

Beställning av lokaler för Komvux ...................................................................................... 9

§ 50

Delårsrapport per den 31 mars 2018 .................................................................................. 10

§ 51

Kvalitetsanalys, Vuxenutbildningen 2017 ......................................................................... 11

§ 52

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:828, Ansökan från Lärande i Sverige AB
om nyetablering av Real Global i Lund ............................................................................. 12

§ 53

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:916 Ansökan från ThorenGruppen AB
om nyetablering av Yrkesgymnasiet i Lund ...................................................................... 14

§ 54

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1387 Ansökan om nyetablering av
Sjölins Gymnasium i Lund ................................................................................................ 16

§ 55

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1040 Ansökan från Nordens
Teknikerinstitut om nyetablering av Vetenskapsgymnasiet i Lund................................... 18

§ 56

Remiss från Skolinspektionen dnr 32- 2018:959 Ansökan om nyetablering av Hvilan
Utbildning Lund ................................................................................................................. 20

§ 57

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:923 Ansökan från Thoren Innovation
School AB om utökning av befintlig gymnasieskola i Lund ............................................. 22

§ 58

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:839 av Ansökan från Lärande i Sverige
AB om utökning av Realgymnasiet Lund.......................................................................... 24

§ 59

Remiss från Skolinspektionen dnr 37-2018:391-392 Ansökan från Lars-Erik Larsson
gymnasiet om förlängning av särskilda varianter .............................................................. 26

§ 60

Remiss från Skolinspektionen dnr 32- 2018:722 Ansökan om nyetablering av
Flyinge Hästsportgymnasium samt riksrekryterande utbildning 2018:888 ....................... 27

§ 61

Remisser från Skolinspektionen avseende ansökningar om fristående gymnasieskolor
i Malmö Stad, Eslövs, Hörby respektive Staffanstorps kommun ...................................... 28

§ 62

Utnämnande av dataskyddsombud .................................................................................... 29

§ 63

Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds kommun - samråd ............... 30

§ 64

Samråd om Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 ................................. 32

§ 65

Anmälan av kränkande behandling elever ......................................................................... 34

§ 66

Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................................... 35

§ 67

Anmälningar - inkomna skrivelser .................................................................................... 37

§ 68

Information från nämndens ledamöter ............................................................................... 38

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 69

Justerare

Protokoll

4 (39)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

UN 2018/0233

Information från förvaltningschefen .................................................................................. 39

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 45

Val av justeringsperson och
bestämmande av tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Per Almén (S) till att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
med Louise Rehn Winsborg (M) som ersättare
att justeringen äger rum tisdagen den 24 april 2018, kl. 15:00 på
utbildningskansliet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 46

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan med följande ändring:
- tilläggsärende Beställning av lokaler för Komvux behandlas omedelbart
efter ärende 4.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Information om genomförd tillsyn och
insyn, fristående verksamheter hösten
2017

Dnr UN 2018/0226

Sammanfattning
Handlingar har varit utskickade före mötet gällande genomförd tillsyn av
fristående verksamheter hösten 2017.
Inför nästa möte den 16 maj kommer en sammanställning att skickas ut
över de objekt, vilka varit föremål för tillsyn.
Det kommer då att finnas möjlighet att skicka in frågor före mötet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Information: Månadsuppföljning,
lokaler

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Beställning av lokaler för Komvux

Dnr UN 2018/0265

Sammanfattning
På grund av ökat antalet anmälningar till SFI behöver Komvux i Lund
tillskott av lokaler. Enligt lokalinvesteringsprocess beslutad av
kommunfullmäktige skall beslut av extern inhyrning där årshyran
överstiger 500 000 kr, efter beredning av förvaltningen, beslutas av
beställande nämnd. Beställningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-04-09
Bilaga 1: Beställning Lokaltillskott Komvux.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Sammanträdet ajourneras kl. 17:53-17:56 för partigruppsvisa
överläggningar.
Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Anders Ebbessons (M) yrkande
samt meddelar avsikt från Alliansen att lämna en protokollsanteckning.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningskansliets tjänsteskrivelse och av kommunstyrelsen beställa tillskott av lokaler för Komvux i enlighet
med bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Maria
Gunnevik (KD) medges lämna följande protokollsanteckning:
Eftersom Komvux har stort behov av ytterligare lokaler vill vi inte
fördröja ärendet, men förutsätter att kommunstyrelsen får ytterligare och
heltäckande beslutsunderlag.
Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 50

Delårsrapport per den 31 mars 2018

Dnr UN 2018/0227

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 31 mars med
bokslutsprognos för 2018.
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -2,5 mnkr i förhållande till årets budget.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-04-13 med bilaga 1 (Rapportuttag ur IT-ledningsstöd).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport per den 31 mars 2018 med bilaga 1.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Kvalitetsanalys, Vuxenutbildningen
2017

Dnr UN 2018/0269

Sammanfattning
Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende år 2017 ger en beskrivning
av verksamheten och det systematiska kvalitetsarbete som har bedrivits
under året samt resultat och utvecklingsområden. Kvalitetsanalysen
omfattar vuxenutbildning både i egen regi och utförd av externa
anordnare.
Utbildningskansliet föreslår att utbildningsnämnden godkänner
Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse UN 2018-04-18 Kvalitetsanalys Vux 2017, dnr UN
2018/0269
Kvalitetsanalys Vuxenutbildningen i Lund 2017.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende år 2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:828, Ansökan från Lärande i
Sverige AB om nyetablering av Real
Global i Lund

Dnr UN 2018/0241

Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering
av en fristående gymnasieskola, Real Global, från och med läsåret
2019/20. Skolan kommer att erbjuda ekonomiprogrammet, estetiska
programmet, naturvetenskapliga programmet, samhällsprogrammet samt
teknikprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr UN
2018/0241
Ansökan från Lärande i Sverige AB till Skolinspektionen, dnr 322018:828.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.
Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka
ansökan.
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Stig
Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Svenssons
(S) med fleras yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Stig Svenssons (S) med fleras yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),
Per Almén (S), Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Betty Jansson (M), Ulf Nilsson (L), Elias
Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Stig Svenssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB som huvudman för
nyetablering av gymnasieskolan Real Global.

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

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:916 Ansökan från
ThorenGruppen AB om nyetablering
av Yrkesgymnasiet i Lund

Dnr UN 2018/0237

Sammanfattning
ThorenGruppen har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering av en
fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet i Lund, från och med läsåret
2019/20. Skolan kommer att erbjuda barn- och fritidsprogrammet, byggoch anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr UN
2018/0237
Ansökan från ThorenGruppen AB till Skolinspektionen, dnr 322018:916.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.
Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka
ansökan.
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Stig
Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Svenssons
(S) med fleras yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Stig Svenssons (S) med fleras yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),
Per Almén (S), Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Betty Jansson (M), Ulf Nilsson (L), Elias
Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Stig Svenssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från ThorenGruppen AB som huvudman för
nyetablering av gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i Lund.

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

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:1387 Ansökan om nyetablering
av Sjölins Gymnasium i Lund

Dnr UN 2018/0262

Sammanfattning
Sjölins Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering av en fristående gymnasieskola, Sjölins Gymnasium Lund, från
och med läsåret 2019/20. Skolan kommer att erbjuda ekonomiprogrammet, naturvetenskapliga programmet samt samhällsprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2018 dnr UN
2018/0262
Ansökan från Sjölins Gymnasium AB till Skolinspektionen, dnr 322018:1387.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.
Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka
ansökan.
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Stig
Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Svenssons
(S) med fleras yrkande bifallet. Votering begärs och följande
voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Stig Svenssons (S) med fleras yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),
Per Almén (S), Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Louise Rehn Winsborg (M), Betty Jansson (M), Ulf Nilsson (L), Elias
Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Stig Svenssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från Sjölins Gymnasium AB som huvudman för
nyetablering av gymnasieskolan Sjölins Gymnasium Lund.

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

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:1040 Ansökan från Nordens
Teknikerinstitut om nyetablering av
Vetenskapsgymnasiet i Lund

Dnr UN 2018/0249

Sammanfattning
Nordens Teknikerinstitut har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering av en fristående gymnasieskola, NTI-Vetenskapsgymnasiet Lund,
från och med läsåret 2019/20. Skolan kommer att erbjuda naturvetenskapliga programmet samt teknikprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2018 dnr UN
2018/0249
Ansökan från Nordens teknikerinstitut till Skolinspektionen, dnr 322018:1040.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.
Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka
ansökan.
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Stig
Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Svenssons
(S) med fleras yrkande bifallet. Votering begärs och följande
voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Stig Svenssons (S) med fleras yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Per Almén (S), Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Betty Jansson (M), Ulf Nilsson (L), Elias
Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Stig Svenssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från Nordens Teknikerinstitut som huvudman för
nyetablering av NTI Vetenskapsgymnasiet Lund.

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

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:959 Ansökan om nyetablering av
Hvilan Utbildning Lund

Dnr UN 2018/0243

Sammanfattning
Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering
av en fristående gymnasieskola, Hvilan Utbildning Lund, från och med
läsåret 2019/20. Skolan kommer att erbjuda ekonomiprogrammet,
naturvetenskapliga programmet samt samhällsprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2018 dnr UN
2018/0243 jämte bilagor
Ansökan från Hvilan Utbildning AB till Skolinspektionen, dnr 322018:959.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.
Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka
ansökan.
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Stig
Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Svenssons
(S) med fleras yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Stig Svenssons (S) med fleras yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Per Almén (S), Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Betty Jansson (M), Ulf Nilsson (L), Elias
Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Stig Svenssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från Hvilan Utbildning AB som huvudman för
gymnasieskolan Hvilan Utbildning Lund.

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

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:923 Ansökan från Thoren
Innovation School AB om utökning av
befintlig gymnasieskola i Lund

Dnr UN 2018/0235

Sammanfattning
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om
utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Innovation
School Lund. Utökningen avser samhällsprogrammet med inriktning
medier, information och kommunikation.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2018 dnr UN
2018/0235 jämte bilagor
Ansökan från Thoren Innovation School AB till Skolinspektionen, dnr
32-2018:923.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från Thoren Innovation School AB om utökning
av befintlig gymnasieskola med samhällsprogrammet, inriktning
medier, information och kommunikation.

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.

Justerare
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Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare
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§ 58

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:839 av Ansökan från Lärande i
Sverige AB om utökning av
Realgymnasiet Lund

Dnr UN 2018/0250

Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av
befintlig gymnasieskola med hotell- och turismprogrammet vid Realgymnasiet Lund från och med läsåret 2019/20.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2018 dnr UN
2018/0250 jämte bilagor
Ansökan från Lärande i Sverige AB till Skolinspektionen, dnr 322018:839.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.
Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka
ansökan.
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Stig
Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Svenssons
(S) med fleras yrkande bifallet. Votering begärs och följande
voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Stig Svenssons (S) med fleras yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),
Per Almén (S), Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) röstar ja.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Louise Rehn Winsborg (M), Betty Jansson (M), Ulf Nilsson (L), Elias
Grabka (C) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Stig Svenssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB avseende utökning av
befintlig verksamhet vid Realgymnasiet Lund med hotell- och
turismprogrammet.

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

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Remiss från Skolinspektionen dnr 372018:391-392 Ansökan från Lars-Erik
Larsson gymnasiet om förlängning av
särskilda varianter

Dnr UN 2018/0229

Sammanfattning
Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för särskilda varianter av gymnasieutbildning, naturvetenskapsprogrammet från och med läsåret 2019/20.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 20178 dnr UN
20178/0229
Ansökan från Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund till Skolinspektionen,
dnr 37-2018:391-392.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund som
huvudman för särskilda varianter inom naturvetenskapsprogrammet.

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Remiss från Skolinspektionen dnr 322018:722 Ansökan om nyetablering av
Flyinge Hästsportgymnasium samt
riksrekryterande utbildning 2018:888

Dnr UN 2018/0228

Sammanfattning
Flyinge AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering av en
fristående gymnasieskola, Flyinge Hästsportgymnasium, från och med
läsåret 2019/20. Skolan kommer att erbjuda naturbruksprogrammet med
inriktning lantbruk.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr UN
2018/0228 jämte bilagor
Ansökan från Flyinge AB till Skolinspektionen, dnr 32-2018:722.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från Flyinge AB som huvudman för nyetablering
av gymnasieskolan Flyinge Hästsportgymnasium.

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Remisser från Skolinspektionen
avseende ansökningar om fristående
gymnasieskolor i Malmö Stad, Eslövs,
Hörby respektive Staffanstorps
kommun

Dnr UN 2018/0232

Sammanfattning
Skolinspektionen har fått in 14 olika ansökningar avseende fristående
gymnasieskolor i andra kommuner; Malmö, Hörby, Eslöv och
Staffanstorp. Ansökningarna rör nyetableringar, utökningar, byte av
huvudman samt förlängning av särskilda varianter.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökningarna.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr UN
2018/0232
Sammanställning över inkomna ansökningar avseende fristående
gymnasieskolor i Malmö, Eslövs, Hörby och Staffanstorps kommuner.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstå från att yttra sig avseende ansökningar rörande fristående
gymnasieskolor med lägeskommun Malmö, Eslöv, Hörby samt
Staffanstorp.

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Fi beklagar konsekvenserna av fritt sök och friskolor då det finns ett klart
samband med hur det ökar segregationen. Samtidigt är vi pragmatiska till
hur skolsituationen ser ut idag. Fi yrkar på förvaltningens förslag.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Utnämnande av dataskyddsombud

Dnr UN 2018/0231

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018,
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av
bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det
obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet för Lunds
kommuns samtliga nämnder. Bestämmelserna om dataskyddsombud
återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR.
Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria Skogh. Hon
bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 30 mars 2018 dnr UN
2018/0231
Dataskyddsförordningen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Maria Skogh till dataskyddsombud för utbildningsnämnden
från och med den 25 maj 2018

att

delegera beslutanderätt till förvaltningschef att utse vikarierande
dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om högst 12 månader. Beslut om utnämnande av vikarierande dataskyddsombud ska
anmälas till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Datainspektionen (anmälan via deras webbplats)
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Detaljplan för Råbykungen och
Stenkrossen i Lund, Lunds kommun samråd

Dnr UN 2018/0236

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplan för kvarteren
Råbykungen och Stenkrossen i Lund Lunds kommun för samråd med
svar senast den 25 april 2018. Syftet med planen är att förtäta de aktuella
kvarteren med bostäder, förskola och kulturverksamhet samt med
kompletterande centrumverksamheter. Detaljplanen berör utbildningsnämndens verksamhet genom att planen omfattar EOS-hallen där Spyken
har sin idrottsundervisning.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration upprättad 201802-01
Planbeskrivning upprättad 2018-02-01
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-01.

Yrkanden
Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg för
följande att-satser:
- att det är viktigt att gymnasieskolan Spyken för sin idrottsundervisning
garanteras tillgång till EOS-hallen även framöver och till rimlig hyra
- att den planerade multisportplanen ritas in på plankartan
- att den planerade multisportplanen kan schemaläggas för
gymnasieskolan Spykens utomhusidrott och att allmänheten under dessa
tider inte har tillgång till multisportplanen.
Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Stig Svenssons (S) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att överlämna utbildningskansliets tjänsteskrivelse till Stadsbyggnadskontoret som sitt yttrande över detaljplan för kvarteren Råbykungen
och Stenkrossen med följande tillägg:
- att det är viktigt att gymnasieskolan Spyken för sin idrottsundervisning
garanteras tillgång till EOS-hallen även framöver och till rimlig hyra
Justerare

Utdragsbestyrkande
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- att den planerade multisportplanen ritas in på plankartan
- att den planerade multisportplanen kan schemaläggas för gymnasieskolan Spykens utomhusidrott och att allmänheten under dessa tider inte
har tillgång till multisportplanen.
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Samråd om Lund kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

Dnr UN 2018/0266

Sammanfattning
Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden
2019-2023. Som underlag ligger den bullerkartläggning av
omgivningsbuller som gjordes 2016.
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en
god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Vidare följer
Lunds kommun genom detta åtgärdsprogram den svenska förordningen
och det europeiska direktivet om omgivningsbuller. Under kommande
programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta utveckla ett
systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god
ljudmiljö i Lunds kommun.
Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige.
Långvarig exponering av buller som framkallar stressreaktioner har
enligt studier visat sig öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Buller har
även kunnat knytas till fysiska symptom som huvudvärk, trötthet,
nervösa magbesvär och minskad social orientering. För barn på skolor
med höga bullernivåer har negativa effekter på arbetsprestationer och
inlärning kunnat påvisas. Det beror på att bullret påverkar koncentrationen och möjligheten att uppfatta tal vilket framförallt får effekter för
läsning, uppmärksamhet, problemlösningsförmåga och minnesförmåga.
Andra grupper vars talförståelse påverkas är äldre, hörselnedsatta och
individer med annat modersmål.
Forskning har visat att bullerutsatta ökar sin ansträngning genom att
kompensera för bullrets störande effekt, vilket försämrar prestationen ju
längre exponeringen varar. Bullret kan även öka risken för olyckor på
arbetsplatser för att uppmärksamheten enbart koncentreras på lösa
uppgiften och på så vis missar annan viktig information som varningssignaler.
Bullerskyddsåtgärder vid förskole- och skolgårdar
Servicenämnden, som förvaltar kommunens förskolor och skolor, avser
att djupare analysera de gårdar som, i hittills gjorda bullerutredningar
enligt åtgärdsprogram 2014-2018, pekats ut som bullerstörda. Dessa är
enligt de rapporter som författarna till bullerprogrammet hänvisar till,
endast förskolor och grundskolor. Inga gymnasieskolor eller andra skolor
som utbildningsförvaltningen ombesörjer finns med i underlaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (39)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Målet enligt åtgärdsprogrammet mot buller är att inga barn i förskolor/skolor ska utsättas för buller från väg- och spårtrafik överskridande den ekvivalenta ljudnivån 50 dBA och 70 dBA maximal
ljudnivå utomhus på ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga vistelseytor ska inte överskrida 55 dBA ekvivalent och
70 dBA maximal ljudnivå.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens justerade tjänsteskrivelse den 18 april 2018
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Dnr TN
2018.0158. Remissversion 2018-02-19
Trafikbuller på för- och grundskolor i Lunds kommun (2014), en rapport
av Tobias Persson, på uppdrag av Gisenheten på lantmäteriavdelningen i
Lunds kommun
Förstudie om sex grund- och förskolors utsatthet för påverkan av
trafikbuller i Lunds kommun (2016), en rapport av John Petersson.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens justerade
tjänsteskrivelse.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

som eget yttrande överlämna förvaltningens
justerade tjänsteskrivelse Samråd om Lund kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 2018-04-05.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

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 2018-04-05.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling av elever till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

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 18 april 2018:
U Undervisnings- och elevärenden
- U:7 Avstängning av elev inom frivilliga skolformer, nr 2/18
- U:121—122 Förelägganden efter genomförd regelbunden tillsyn av
fristående förskolor i Lunds kommun genomförda under hösten 2017, nr
1—5/18
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-ISLK, nr 1/18
-Polhemskolan, 11—22/18
-Spyken, nr 11—12/18
-Vipan, nr 22—32/18
-Vuxenutbildningen, nr 9—10/18
-Modersmålscentrum, nr 61—97/18
-Utbildningskansli, nr 17/18
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 21—30/18
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp:
a) Utbildningskansliet, nr 24—25/18
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 55/läsåret 2017/18
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående enheter,
nr 6—21/18
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga
revideringar, 1/18
Ö Övriga ärenden
Ö:17 Avge yttrande på begäran från Skolinspektionen, nr 4/18.

Justerare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-04-06.
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 mars 2018.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2018-04-18 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 67

Anmälningar - inkomna skrivelser

Dnr UN 2018/0112

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den
18 april 2018:
Kommunstyrelsen
- § 93/18 Översyn av de kommunala rådens regler
Kommunfullmäktige
- § 56/18 Begäran om utökad budgetram 2018 med anledning av ökat
elevantal i IB-skolor.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-04-06.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 68

Information från nämndens ledamöter

Dnr UN 2018/0114
Ordförande Anders Ebbesson (MP) lämnar följande information:
- Den 13 april har ett presidiebesök ägt rum på Gymnasieskolan Spyken.
- Den 16 april har spridningskonferens ägt rum på Spyken för projektet
”Hållbara tillsammans”.
Skriftlig rapport från projektet kommer att publiceras efter sommaren
och nämnden kommer då att få ta del av rapporten.
- Ett gemensamt presidiemöte med barn- och skolnämndens presidium är
planerat att äga rum den 24 april.
- Olika möten kommer att äga rum om gymnasiesamverkan, dels med
samverkanskommuner utan gymnasieskola, dels med kommuner
med gymnasieskola.
- Påminns om kontaktpolitikernas roll vid skoldialoger samt om
möjligheten att själv ta kontakt med skolorna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Information från förvaltningschefen

Dnr UN 2018/0113
a) Utbildningsdirektör Stefan Norrestam rapporterar att ett möte ägt rum
mellan gymnasierektorerna och företrädare för de politiska
ungdomsförbunden, vid vilket alla synpunkter kunnat framföras. Det är
nu upp till varje skola att diskutera upplägget av politisk information och
träffa en överenskommelse härom.
Louise Rehn Winsborg (M) önskar att en återrapportering av ärendet sker
vid nästa nämndmöte, då hon önskar få ta del av de överenskommelser
som träffats.
b) Utvecklingsledaren Mia Reuterborg informerar om Skolinspektionens
genomförda tillsyn av utbildningsnämnden/-förvaltningen 2018, efter
vilken beslut kommit. Tillsynen har omfattat regelbunden tillsyn av
vuxenutbildning, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt prioriterad
tillsyn av Gymnasieskolan Vipan. Regelbunden tillsyn av ISLK har
nyligen påbörjats.
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