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§ 90

Val av justeringsperson samt
bestämmande av tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Ulf Nilsson (L) till att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, med Per Almén (S) som ersättare
att justeringen äger rum måndagen den 25 juni 2018, kl. 15:00 på
utbildningskansliet.
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§ 91

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan med följande ändringar:
Ärende 6 ”Uppdrag till utbildningsförvaltningen” och ärende 7 ”Uppdatering av delegationsplan på grund av GDPR” utgår.
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Utdragsbestyrkande

5 (19)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 92

Information om sökandebild efter
omval till gymnasieskolan

Dnr UN 2018/0230
Statistik har varit utskickad före mötet gällande sökandebild efter
elevernas omval per den 15 maj.
Antagningschef Ingela Arheden lämnar ytterligare information om
resultatet av elevernas omval till gymnasieskolan i Lund 2018/2019
samt besvarar frågor.
En ny redovisning av antagningsstatistik kommer att presenteras vid
nämndens septembermöte.
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§ 93

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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§ 94

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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Utdragsbestyrkande
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§ 95

Ansökan från Aktiv Motorisk Utbildning Syd om godkännande av fristående förskola

Dnr UN 2018/0217

Sammanfattning
Aktiv Motorisk Utbildning Syd AB har inkommit med en ansökan om
godkännande som huvudman för fristående förskola. Verksamheten
avses starta i juni 2018. Förskolan planeras ha två avdelningar med totalt
27 barn. Då representanten för Aktiv Motorisk Utbildning Syd AB inte
har hörsammat inbjudningarna till möte med utbildningsförvaltningen
kan inte ansökan beredas utan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2018 dnr UN
2018/0217
Ansökan från Aktiv Motorisk Utbildning Syd AB jämte bilagor.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avslå ansökan om godkännande som huvudman för fristående
förskola från Aktiv Motorisk Utbildning Syd AB.

Beslut expedieras till:
Aktiv Motorisk Utbildning Syd AB
Akten
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§ 96

Ansökan från Romelebarnens
Dagmammor AB om godkännande av
enskild pedagogisk omsorg

Dnr UN 2018/0239

Sammanfattning
Romelebarnens Dagmammor AB ansöker om rätt till bidrag för att starta
pedagogisk omsorg i Lunds kommun.
Huvudmannen ska i sin ansökan kunna bevisa att verksamheten kommer
att bedrivas i ändamålsenliga lokaler, i grupper med en lämplig sammansättning och storlek samt att det finns personal med sådan utbildning
eller erfarenhet för att tillgodose barnets behov av omsorg och god
pedagogisk verksamhet.
Det innebär att varje dagmamma i sig blir en egen verksamhet som ska
godkännas utifrån ovanstående kriterier uppsatta i skollagen.
Huvudmannen skall även visa att den har förutsättningar att följa de
förskrifter som gäller för offentlig verksamhet vilket inkluderar miljö,
hygien och brandskydd.
Någon specificerad verksamhet finns inte presenterad i ansökan då
huvudmannen inväntar besked om rätt till bidrag.
Ett godkännande för rätt till bidrag innebär att tillsynsmyndigheten
kommer att behöva granska varje verksamhet inför uppstart.
Ärendet har remitterats till barn- och skolförvaltningen för tjänstemannautlåtande. Något svar har inte inkommit.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-05-31
Ansökan från Romelebarnens Dagmammor AB med bilagor.

Yrkanden
Helena Falk (V) yrkar att ärendet återremitteras för att inhämta barn- och
skolförvaltningens synpunkter.
Louise Rehn Winsborg (M) och Ulf Nilsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt avslag på Helena Falks (V) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Helena Falks (V) yrkande om
återremiss mot Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande om
avslag härpå och finner att utbildningsnämnden beslutar att behandla
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ärendet idag.
Ordföranden ställer härefter proposition på Louise Rehn Winsborgs (M)
med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot avslag och
finner att utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna rätt till bidrag för Romelebarnens Dagmammor AB.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande,
vilket ej vunnit bifall, med följande motivering:
”Vänsterpartiet reserverar sig i ärendet om pedagogisk omsorg, ansökan
från Romelebarnens dagmammor. Vi har ingenting emot företaget eller
deras verksamhetsidé men vi tycker att det är viktigt att Barn- och
skolnämnden får yttra sig i detta ärende eftersom det i hög grad berör
deras verksamhet.
Vi yrkade därför på återremiss i ärendet för att göra ytterligare försök att
nå representanter för barn- och skolförvaltningen och inhämta deras
synpunkter. Vi reserverar oss nu till förmån för detta yrkande.”
Beslut expedieras till:
Romelebarnens Dagmammor AB
Akten
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§ 97

Yttrande över: Förslag till ny
översiktsplan för Lunds kommun –
utställningsförslag

Dnr UN 2018/0311

Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller
bebyggelse och mark- och vattenanvändning.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett utställningsförslag, vilket består
av två delar, Del 1 Planstrategi samt Del 2 Markanvändning och hänsyn.
Utöver utställningsförslagets två delar finns en Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning samt en samrådsredogörelse, vilka båda är
beslutsunderlag till planförslaget. Översiktsperioden sträcker sig till år
2040.
Yttrande ska vara Byggnadsnämnden tillhanda senast den 4 juli 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-06-07.
Utställningsförslag, som finns tillgängligt på www.lund.se/op.

Yrkanden
Helena Falk (V) yrkar att andra meningen i yttrandet stryks och att
lydelsen då blir följande: ”Vi vill framföra vikten av att man i översiktsplanen tar hänsyn till konsekvenserna för utbildningsnämndens
ansvarsområde avseende de fria skolformerna.”
Anders Ebbesson (MP), Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och
Lotta Lövdén Berseus (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
att framföra vikten av att tomtmark beaktas för gymnasieskolans
behov av ytterligare skolor under planperioden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (19)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag, samt
att framföra vikten av att tomtmark beaktas för gymnasieskolans behov
av ytterligare skolor under planperioden.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande,
vilket ej vunnit bifall, med följande motivering:
”Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande i ärendet. Vi anser
inte att Lunds kommun ska planera för fler gymnasieskolor. Vi har redan
en väldigt stor andel av Skånes gymnasieelever här i Lund, vilket utarmar
skolor i andra kommuner och leder till ökad segregation bland elever.
Det innebär dessutom ekonomiskt risktagande att Lunds kommun bygger
och driver fler skolor som är helt beroende av att vår popularitet bland
Skånes ungdomar håller i sig.”

Protokollsanteckningar
1) Louise Rehn Winsborg (M) och Ulf Nilsson (L) medges lämna
följande protokollsanteckning:
”Detta innebär inte att vi tar ställning till vem som skall driva de
kommande gymnasieskolorna.”
2) Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Feministiskt initiativ instämmer med vänsterpartiets yrkande”.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

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 2018-06-07.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling av elever till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

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 20 juni 2018:
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-ISLK, nr 2—7/18
-Polhemskolan, 26—28/18
-Spyken, nr 19—20/18
-Vipan, nr 36—41/18
-Vuxenutbildningen, nr 12—13/18
-Modersmålscentrum, nr 103—117/18
-Utbildningskansli, nr 21—22/18
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 40—43/18
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 1—15/18
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp:
a) Utbildningskansliet, nr 26—30/18
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående enheter,
nr 26—38/18
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga
revideringar, 3—18/18
Ö Övriga ärenden
Ö:14 Avge yttrande på begäran från Förvaltningsrätten m fl , nr 1/18
Ö:17 Avge yttrande på begäran från Skolinspektionen, nr 6/18.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-06-07.
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 mars 2018.
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2018-06-20 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 100

Anmälningar - inkomna skrivelser

Dnr UN 2018/0112

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den
20 juni 2018:
Kommunfullmäktige
- § 71 Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser. Revisionsberättelse
Kommunstyrelsen
- § 63/18 Lundaförslag Avstå från flaskvatten
- § 124/18 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 mars 2018
- § 129/18 Arbetsmiljömål för Lunds kommun
- § 145/18 Beställning av lokaler för Komvux
- § 155/18 Skrivelse från Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP)
Lika lön för lika arbete – även för våra sjuksköterskor!

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018-06-07.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 101

Information från förvaltningschefen

Dnr UN 2018/0113
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar följande information:
a) Många står fortfarande i kö till utbildning i Sfi - i dagsläget cirka 600.
Diskussioner har ägt rum med en folkhögskola, med betygsrätt för Sfi, att
bedriva undervisning för 300-400 elever i lokaler inne i Lund.
Avrapportering kommer att ske på ett nämndmöte i höst hur stor kön då
är.
b) Det finns planer på att en ny folkhögskola ska startas för
vuxenutbildning
c) Hedda Anderssongymnasiet startar i höst med två program: ekonomioch teknikprogrammen. Det finns förslag om att skolan till hösten 2019
även ska erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning
beteendevetare.
d) Då nuvarande rektor för vuxenutbildningen i Lund har för avsikt att gå
i pension under första halvan av 2019 kommer rekryteringsarbete att
påbörjas efter sommaren.
e) Till ny kommundirektör har utsätts Christoffer Nilsson, som kommer
att tillträda befattningen den 15 oktober.
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§ 102

Information från nämndens ledamöter

Dnr UN 2018/0114
Ordförande Anders Ebbesson (MP) lämnar följande information:
a) Förvaltningen ombedes att inför nämndens septembermöte titta på
konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019.
b) Rapport från gemensamt presidiemöte om nyanlända den 24 maj, vid
vilket socialnämndens, kultur- och fritids, barn- och skolnämndens samt
utbildningsnämndens presidier samt kommunens
flyktingsamordnare deltog.
c) Rapport från gemensamt möte mellan barn- och skolnämndens och
utbildningsnämndens presidier. Mötet diskuterade bl a
modersmålsfrågor.
d) Rapport från möte på Consensum, som han själv och Ulf Nilsson (L)
besökt i egenskap av kontaktpolitiker.
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