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§ 70

Val av justeringsperson och
bestämmande av tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Jesper Sahlén (V) till att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, med Elias Grabka (C) som ersättare
att justeringen äger rum måndagen den 21 maj 2018, kl. 16:00 på
utbildningskansliet.
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§ 71

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan.
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§ 72

Information om Hedda
Anderssongymnasiet

Malin Dahlgren, rektor för Lunds nyaste gymnasieskola, ger en rapport
om nuläget gällande lokaler, personal, elever, schemaperioder och
externa aktörer samt om skolans uppdrag och framtidens utmaningar.
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§ 73

Information om övergång till Meetings
Plus

Dnr UN 2018/0313
Nämndsekreterare Stewe Löfberg informerar om övergång till Meetings
Plus som enda mötesverktyg inom en snar framtid.
De båda tidigare verktygen Mötesportalen och Meetings beräknas släckas
ner vid halvårsskiftet. Information lämnas om de olika steg som måste
vidtas av den enskilde politikern för att få Meetings Plus att fungera.
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§ 74

Frågor med anledning av genomförd
tillsyn av fristående enheter hösten
2017

Inför föregående möte den 28 april var handlingar utskickade gällande
genomförd tillsyn av fristående verksamheter hösten 2017, vilka lades till
handlingarna.
Inför dagens möte har det funnits möjlighet att skicka in frågor, vilka
besvaras av adm chef Anna Röjås.
Återrapportering av genomförda tillsynsbesök kommer att ske i
förändrad form i fortsättningen.
Tillsyn av fristående verksamheter sker numera vart fjärde år. Till hösten
har tillsynsmyndigheten för avsikt att besöka föräldrakooperativ.
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§ 75

Personalredovisning - fördjupning

Dnr UN 2017/0530
I enlighet med fastställt Årshjul ska en fördjupad personalredovisning ske
vid nämndens majmöten.
Adm chef Anna Röjås redovisar statistik på sjukfrånvaro för perioden
januari-december 2017 per förvaltning respektive per verksamhet inom
utbildningsförvaltningen, uppdelat på kön och ålder samt motsvarande
siffror för perioden januari-mars 2018. Redovisning sker även av statistik
på personalomsättning per förvaltning samt avgångar för perioden
januari-december 2017.
Diskuteras att genomföra en analys av stigande sjukfrånvaro.
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§ 76

Månadsuppföljning, lokaler

Dnr UN 2018/0125
En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har
varit utskickad.
Ekonom/lokalsamordnare Magnus Sternudd kommenterar samt svarar på
frågor gällande följande objekt:
* Campus Vipan/Komvux
* Ombyggnad av Katedralskolans matsal
* Ombyggnad av Polhemskolans matsal
* Beställning av lokaler för Komvux
* Idrottslokaler.
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§ 77

Månadsuppföljning, ekonomi

Dnr UN 2018/0227
Ekonomisk månadsuppföljning har varit utskickad före mötet. För
utbildningsnämnden prognostiseras ett underskott på -2,5 mnkr i
förhållande till årets budget, vilket är ett oförändrat resultat gentemot
föregående månad.
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§ 78

Fastställande av regler för mottagande
av behöriga asylsökande över 18 år til
nationella program i gymnasieskola

Dnr UN 2018/0284

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämndens
ordförande att utreda om utbildningsnämnden kan ge asylsökande
ungdomar som går på ett introduktionsprogram, och som är över 18 år,
rätt att börja på nationella program på de kommunala gymnasieskolorna.
Utredningen visar att det är möjligt ur ett juridiskt perspektiv samt att det
kan finansieras helt eller delvis med statliga medel.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 dnr
2018/0284.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta
- att ge behöriga asylsökande ungdomar över 18 år som går på
introduktionsprogram rätt att bli mottagna som sökande till ett nationellt
program på kommunal gymnasieskola i Lunds kommun. I övrigt gäller
samma antagnings- och behörighetsregler som för folkbokförda elever
- att elevens vistelsekommun bekostar utbildningen i Lund
- att bekosta utbildning på nationellt gymnasieprogram hos annan
huvudman, som tagit beslut om att ta emot elever i målgruppen
- att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att årligen i oktober till
nämnden redovisa antal asylsökande elever över 18 år boende i Lunds
kommun, som har sökt respektive antagits till ett nationellt program,
samt kostnader för dessa elever.
Stig Svensson (S) och Jesper Sahlén (V) instämmer i Anders Ebbessons
(MP) yrkande.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar i första hand att ärendet ska
återremitteras med uppdrag att
- presentera en kostnadsberäkning som tar hänsyn till samtliga kostnader
och intäkter,
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- presentera en beräkning av totala antalet sökande, inklusive elever från
andra kommuner, så att den negativa påverkan på barns möjlighet att
komma in på gymnasieskolan kan bedömas
samt
- undersöka möjligheterna att ge dessa elever dispens för att läsa på
Komvux.
För det fall återremissyrkandet inte skulle bifallas, yrkar hon avslag på
Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Louise Rehn Winsborgs (M)
yrkande om att återremittera ärendet mot avslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar att avslå återremissyrkandet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande om
återremiss
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande om återremiss.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Per-Arne Lundgren (S), Per
Almén (S), Jesper Sahlén (V) och Ibrahim Kakahama (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (M), Camilla Lundberg
(L) och Maria Gunnevik (KD) röstar nej.
Elias Grabka (C) avstår från att rösta.
Med sex nej-röster mot fyra ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således att avslå återremissyrkandet och därmed behandla ärendet vid
dagens möte.
Ordföranden ställer härefter proposition på sitt eget med fleras yrkande
om bifall till fyra att-satser mot Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande om
avslag på desamma och finner sitt eget med fleras yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare
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Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Per-Arne Lundgren (S), Per
Almén (S), Jesper Sahlén (V), Ibrahim Kakahama (V) samt Elias Grabka
(C) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M) och Rasmus Törnblom (M) röstar nej.
Camilla Lundberg (L) och Maria Gunnevik (KD) avstår från att rösta.
Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar utbildningsnämnden således
i enlighet med Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande om bifall till
fyra att-satser.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
- att ge behöriga asylsökande ungdomar över 18 år som går på
introduktionsprogram rätt att bli mottagna som sökande till ett nationellt
program på kommunal gymnasieskola i Lunds kommun. I övrigt gäller
samma antagnings- och behörighetsregler som för folkbokförda elever
- att elevens vistelsekommun bekostar utbildningen i Lund
- att bekosta utbildning på nationellt gymnasieprogram hos annan
huvudman, som tagit beslut om att ta emot elever i målgruppen
- att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att årligen i oktober till
nämnden redovisa antal asylsökande elever över 18 år boende i Lunds
kommun, som har sökt respektive antagits till ett nationellt program,
samt kostnader för dessa elever.

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sina yrkanden, vilka ej vunnit bifall (protokollsbilaga).

Protokollsanteckningar
Camilla Lundberg (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna anser att asylsökande tidigt ska erbjudas meningsfulla
aktiviteter i form av språk- och samhällsundervisning. Vi yrkade dock
återremiss av ärendet för att få fler svar på frågor om statlig ersättning
och ekonomiska konsekvenser i fall rätten till gymnasiestudier för
asylsökande utvidgas i kommunen. Eftersom återremiss inte beslutades,
avstår vi nu i den slutliga voteringen.”
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 79

Yttrande över: Motion från Louise
Rehn Winsborg (M) och Alexander
Lewerentz (M) ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”

Dnr UN 2018/0242

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande (KS 2018/0205).
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ”ge utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök
Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser”.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 dnr UN
2018/0242
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” den 1 mars
2018, dnr KS 2018/0266.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
yttrande.
Stig Svensson (S) och Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg:
att förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även kunna ingå
t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek
med kompetent personal och servering av skolmat med allsidig näringsriktig och ekologisk inriktning.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerare

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande över motion från Louise Rehn
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Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”
med följande tillägg:
att förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även
kunna ingå t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett
välutrustat skolbibliotek med kompetent personal och servering
av skolmat med allsidig näringsriktig och ekologisk inriktning.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 80

Yttrande över: Motion från Alexander
Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill
(M) ”Konsekvensanalys vid minskat
antal privata välfärdsföretag”

Dnr UN 2018/0272

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerents (M) och Fredrik
Ljunghills (M) motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
utbildningsnämnden att utreda om de fristående skolornas elever med
kort varsel kan beredas plats i kommunala skolor.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag” den 22 mars 2018, dnr KS
2018/0266.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) och Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande över motionen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande över: Motion från
Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M)
”Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 81

Yttrande över: Remiss från
Kommunstyrelsens arbetsutskott
”Överenskommelse till samverkan i
Lund mellan det civila samhället och
kommunen”

Dnr UN 2018/0279

Sammanfattning
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till
Lunds Överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället. I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds Överenskommelse.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-05-03
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-06
Förslag till Lunds överenskommelse den 7 mars 2018.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

ställa sig positiv till förslag till Lunds Överenskommelse mellan
kommunen och civilsamhället samt att inte ha något ytterligare att
anföra.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 82

Yttrande över:
Utbildningsdepartementets remiss av
delbetänkande ”Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för
lärares och rektorers professionella
utveckling”

Dnr UN 2018/0287

Sammanfattning
Utredningen SOU 2018:17 har till uppdrag att lämna förslag som syftar
till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och
förskolechefer att utföra sina uppdrag och bl.a. se över behörighets- och
legitimationsreglerna. I och med detta slutbetänkande slutredovisas
utredningens uppdrag.
Flera förslag presenteras men huvudfokus ligger vid ett professionsprogram för lärare och skolledare, i syfte att främja lärares och
skolledares professionella utveckling och skolutveckling, och för att
skapa generella förutsättningar för kapacitetsbyggande i skolväsendet.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunkontoret att avge
yttrande rörande utredningen.
Utbildningsförvaltningen är positiv till insatser som förbättrar
möjligheterna för huvudmän, rektorer och lärare att bedriva skola och
undervisning med hög kvalitet, men är tveksamma till många av de
förslag som utredningen presenterar. Främst är Utbildningsförvaltningen
kritisk till att minska rektors mandat att styra och utveckla sin
verksamhet. Vidare önskar förvaltningen att även de lärare som
undervisar inom internationell grund- och gymnasieskola i Sverige ska
omfattas av statsbidragen.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018, dnr UN
2018/0287
Bilaga: Sammanfattning
Utbildningsdepartementets remiss SOU 2018:17.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande ska översända förvaltningens förslag till yttrande till
kommunstyrelsen.
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Elias Grabka (C), Camilla Lundberg (L) och Maria Gunnevik (KD)
instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Anders Ebbesson (MP) och Stig Svensson (S) yrkar att utbildningsnämnden ska avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget med fleras
yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunkontoret i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse Yttrande över ”Utbildningsdepartementets Remiss
av delbetänkande Med undervisningsskicklighet i centrum - ett
ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling”.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 83

Yttrande över: Remiss från
Kommunstyrelsens arbetsutskott
”Handlingsplan för Delaktighet för
alla”

Dnr UN 2018/0285

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla - är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan syftar till att genomföra planen
Delaktighet för alla. Förslaget innehåller 84 åtgärder.
Utbildningsförvaltningen föreslår att handlingsplanen begränsas och görs
mer fokuserad med färre antal åtgärder, vilket bidrar till en effektivare
resultatuppföljning och möjlighet att fortsatt skapa tillgänglighet för alla

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2018, dnr UN
2018/0285
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018, KS 2018/0156.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) och Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse Yttrande över ”Förslag till handlingsplan för
Delaktighet för alla 2018 – 2020”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 84

Fyllnadsval till skoldialoger

Dnr UN 2017/0508

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har 2016 fastställt riktlinjer för kontaktpolitiker i
skoldialoger på skolorna samt modersmålsråd. Det finns vakanta platser
till vilka det är möjligt för partigrupperna att nominera sina kandidater.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-05-03
Utbildningsnämndens beslut 2016-09-21, § 82 ”Riktlinjer för kontaktpolitiker”
Aktuell lista över valda kontaktpolitiker.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Cecilia Skoug (S) till ny kontaktpolitiker för Polhemskolan efter
Hans Isaksson (S)
att utse Per-Arne Lundgren (S) till ny kontaktpolitiker för Gymnasieskolan Vipan efter Pär-Ola Nilsson (S).
Beslut expedieras till:
Utsedda kontaktpolitiker
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 85

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 2018-04-27.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling av elever till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 86

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 16 maj 2018:
U Undervisnings- och elevärenden
- U:7 Avstängning av elev inom frivilliga skolformer, nr 3/18
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-ISLK, nr 1/18
-Polhemskolan, 23—25/18
-Spyken, nr 13—18/18
-Vipan, nr 33—35/18
-Vuxenutbildningen, nr 11/18
-Modersmålscentrum, nr 98—102/18
-Utbildningskansli, nr 18—20/18
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 31—39/18
E Ekonomiärenden
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående enheter,
nr 22—25/18
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga
revideringar, 2/18.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-05-03.
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 mars 2018.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2018-05-16 till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 87

Anmälningar - inkomna skrivelser

Dnr UN 2018/0112

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den
16 maj 2018:
Kommunstyrelsen
- § 73/18 Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelse från
2017 till 2018 samt utökning av investeringsramen 2018
- § 74/18 Utvärdering av kommunens interna kontroll 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott
- § 74/18 Ansökan om delfinansiering för ”Slaget vid Lund 1676”
år 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-05-03.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 88

Information från nämndens ledamöter

Dnr UN 2018/0114
Ordförande Anders Ebbesson (MP) informerar om följande:
a) Presidiebesök på Modersmålscentrum den 8 maj samt om
integrationsprojekt på Backaskolan.
b) Arrangemang på Gymnasieskolan Vipan den 17 maj.
Per Almén (S) och Camilla Lundberg (L) rapporterar från
spridningskonferens om Gymnasieskolan Spykens projekt ”Hållbara
tillsammans”, vilken ägt rum under april. Projektet kommer även att
presenteras vid rikskonferens den 7-8 november.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 89

Information från förvaltningschefen

Dnr UN 2018/0113
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om följande:
a) Programpunkter vid 16-kommunerskonferens i Örebro den 26-27 april.
b) Skolinspektionens tillsyn av skolväsendet i Lund.
Utbildningsnämnden har fått anstånd med sina svar avseende
övergripande del, gymnasieskolan Vipan samt vuxenutbildningen till den
20 september.
c) Utbildningsdirektören och rektor Malin Dahlgren kommer att åka till
ett seminarium i Almedalen i juli för att tillsammans med Skanska
presentera kommande skolbyggnation av Hedda Anderssongymnasiet.
d) Från och med hösten 2018 kommer en gemensam Välkomst av
nyanlända anordnas i samarbete med barn- och skolförvaltningen.
Avsikten är att Välkomsten då ska arrangeras för nyanlända från
förskoleålder till vuxna, vilka ska studera inom Svenska för invandrare
(Sfi).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ang regler för mottagande av behöriga asylsökande
över 18 år till nationella program
Utbildningsnämndens sammanträde 2018‐05‐16

Det är vår uppfattning att beslutsunderlaget behövde kompletteras på flera punkter för att
utbildningsnämnden skulle kunna göra en rimlig bedömning av ärendets konsekvenser.
Det saknas tillräckliga uppgifter om finansiering, nämnden saknar egna resurser och det är
mycket osäkert om vi får statsbidrag och hur stor del av kostnaderna det eventuellt täcker. Det
är redan platsbrist i våra gymnasieskolor och i ärendet saknades uppskattning av antal
sökande från andra kommuner. Det är således svårt att göra en uppskattning av hur många
elever från grundskolan som kan riskera bli utan plats efter detta beslut. Dessa asylsökande är
att betrakta som vuxna, därför är KomVux ett bättre alternativ. Dispens borde vara en
möjlighet. Därför yrkade vi i första hand på att ärendet skulle återremitteras för komplettering
på några avgörande punkter.
Vi yrkade att återremittera ärendet med uppdrag att
 presentera en kostnadsberäkning som tar hänsyn till samtliga kostnader och intäkter,
 presentera en beräkning av totala antalet sökande, inklusive elever från andra
kommuner, så att den negativa påverkan på barns möjlighet att komma in på
gymnasieskolan kan bedömas samt
 undersöka möjligheterna att ge dessa elever dispens för att läsa på Komvux.
Nämnden beslöt att avslå vår återremiss och gå vidare med beslut trots bristande underlag. Vi
menade att det är oansvarigt att fatta beslut utan tillräcklig information för att kunna bedöma
konsekvenserna av beslutet. Därför yrkade vi avslag i slutvoteringen och reserverar oss mot
nämndens beslut till förmån för våra egna yrkanden.
Lund 2018-05-20

Louise Rehn Winsborg

Rasmus Törnblom

