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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19

§ 103

Val av justeringsperson samt bestämmande
av tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Louise Rehn Winsborg (M) till att jämte ordföranden justera
dagens protokoll, med Per Almén (S) som ersättare
att justeringen av § 111 äger rum i omedelbar anslutning till dagens
möte
att övriga paragrafer justeras måndagen den 24 september 2018, kl.
14:30 på utbildningskansliet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan med tillägg för
informationsärendet ”Information om personuppgiftsincident”,
att behandlas som ärende 3.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Information om personuppgiftsincident

Systemförvaltaren Agneta Strand lämnar information kring en
personuppgiftsincident, vilken inträffat i augusti samt om vilka
åtgärder som vidtagits.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Lägesrapport om antagning till
gymnasieskolan 2018/19

Antagningschef Ingela Arheden lämnar en lägesrapport över resul‐
tatet efter avslutad reservantagning till gymnasieskolan per den 15
september. En utförlig skriftlig rapport över antagningen kommer att
skickas ut inför nämndens oktobermöte.
Ekonom Magnus Sternudd redovisar prognos över förväntat antal
16‐åringar som söker till Lunds kommuns gymnasieskolor perioden
2018‐2027.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Information om Nya rutiner för rapportering
av kränkande behandling av elever

Dnr UN 2018/0327
Utvecklingsledare Sara Alfredsson informerar om:
* Gällande lagstiftning i Diskrimineringslagen respektive Skollagen.
* Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling.
* I väntan på ett digitalt system kommer från och med nästa
nämndmöte att ske en rapportering på nytt sett av skolornas
hantering av ärenden gällande kränkande behandling av elever.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Månadsuppföljning, lokaler

Dnr UN 2018/0125
Lokalsamordnare Magnus Sternudd lämnar en månadsuppföljning av
lokalläget inom utbildningsförvaltningen gällande:
* ombyggnation på Katedralskolan
* ombyggnation på Polhemskolan
* ombyggnation på Vipan
* behov av idrottslokaler för Hedda Anderssongymnasiet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Information om Betygsstatistik läsåret
2017/18

Dnr UN 2018/0316
Enligt av utbildningsnämnden fastställt årshjul ska redovisning av
betygsstatistik ske i september månad.
Utvecklingsledarna Mia Reuterborg och Maria Norstedt redovisar
betygsstatistik för läsåret 2017/18 för gymnasieskolor, moders‐
målsundervisning, International School of Lund (ISLK) samt
vuxenutbildning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018‐09‐19

§ 110

Delårsrapport per den 31 augusti

Dnr UN 2018/0227

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 31 augusti
med bokslutsprognos för 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018‐09‐13
med bilaga 1 (Rapport ur IT‐ledningsstöd).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport per 31 augusti 2018 med bilaga.

Protokollsanteckningar
Följande gemensamma protokollsanteckning lämnas:
”Utbildningsnämnden anser att utformning och tillämpning av
kommunkontorets mall bör ses över.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 111

Svar till Skolinspektionen efter tillsynsbeslut
gällande Utbildningsnämnden, Lunds
kommun

Dnr UN 2018/0286

Sammanfattning
Skolinspektionen har under hösten 2017 och våren 2018 granskat
huvudmannen Lunds kommun. För utbildningsnämndens del har det
genomförts en regelbunden tillsyn på huvudmannanivå omfattande
skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning
och internationell grundskola, en prioriterad tillsyn vid Gymnasie‐
skolan Vipan samt en tematisk tillsyn av International Baccalaureate
vid Katedralskolan.
Vad gäller tillsynen på huvudmannanivå av gymnasieskola och
vuxenutbildning samt den prioriterade tillsynen av Gymnasieskolan
Vipan, har Skolinspektionen förelagt Lunds kommun att vidta
åtgärder för att avhjälpa de brister som har framkommit vid
tillsynen. De vidtagna åtgärderna ska redovisas skriftligen för
Skolinspektionen senast den 20 september. I bilagorna 1‐3 till
denna skrivelse redovisas Skolinspektionens föreläggande samt
Lunds kommuns vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018 med
bilagorna 1‐3 (denna skrivelse).
Skolinspektionens beslut den 29 mars 2018, Beslut för
gymnasiesärskola efter tillsyn i Lunds kommun, dnr 43‐2017:5742.
Skolinspektionens beslut den 29 mars 2018, Beslut för
vuxenutbildning efter tillsyn i Lunds kommun, dnr 43‐2017:5736.
Skolinspektionens beslut den 10 april 2018, Beslut för gymnasieskola
med yrkes‐ och introduktionsprogram efter tillsyn i Gymnasieskolan
Vipan i Lunds kommun, dnr 43‐2017:5746.
Skolinspektionens beslut den 11 april 2018, Beslut för gymnasieskola
efter tillsyn i Lunds kommun, dnr 43‐2017:5740.
Skolinspektionens beslut den 8 juni 2018 Beslut efter tematisk
tillsyn av International Baccalaureate vid Katedralskolan i Lund,
Lunds kommun, dnr 401‐2018:4421.

Yrkanden
Stig Svensson (S) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta i
enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn
ska återrapporteras till utbildningsnämnden senast i mars 2019.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa svaret till Skolinspektionen gällande tillsyn av
Vuxenutbildningen vid Lunds kommun (bilaga 1)
att fastställa svaret till Skolinspektionen gällande tillsyn
av gymnasieskolorna vid Lunds kommun (bilaga 2)
att fastställa svaret till Skolinspektionen gällande tillsyn
av Gymnasieskolan Vipan vid Lunds kommun (bilaga 3)
att vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens
tillsyn ska återrapporteras till utbildningsnämnden senast i
mars 2019.
Denna paragraf blir föremål för omedelbar justering.

Protokollsanteckningar
Utbildningsnämnden lämnar följande gemensamma
protokollsanteckning:
”Detta innebär inte att vi tagit ställning till hur ett kommande
resursfördelningssystem skall se ut.”
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Utse skolchef med ny funktion enligt lag

Dnr UN 2018/0369

Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skol‐
chef, vilken ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrif‐
ter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet
inom skolväsendet.
Utbildningskansliet föreslår att nuvarande innehavare av befatt‐
ningen som utbildningsdirektör, Stefan Norrestam, utses att tillika
vara skolchef för utbildningsförvaltningens verksamheter i enlighet
med lagens intentioner.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018‐08‐28.
Skollagen 2 kapitel 8 a § (2018:608)
Proposition 2017:18:182 Samling för skolan.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse utbildningsdirektör Stefan Norrestam att tillika vara
skolchef med funktion enligt Skollagens 2 kapitel 8 a § för de
verksamheter vilka lyder under utbildningsnämndens ansvars‐
område

att

beslutet ska tillämpas för första gången på verksamhet som
bedrivs från och med den 1 januari 2019.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Uppdatering av delegationsplan med
anledning av GDPR

Dnr UN 2018/0309

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PuL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR).
Utbildningskansliet föreslår att utbildningsförvaltningens delega‐
tionsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelse som hänvisar
till PuL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter samt tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan
fattas av förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018‐08‐15
Förslag till reviderad delegationsplan.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till ändrad delegationsordning för
utbildningsförvaltningen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Skrivelse från Stig Svensson (S) och Anders
Ebbesson (MP) om att införa porrfilter på
skolornas nätverk

Dnr UN 2018/0324

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har till utbildningsnämnden
överlämnat en skrivelse om att införa porrfilter som tar bort och
begränsar tillgången till pornografiska sidor på nätverken på
kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning.
Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund. Skolans styr‐
dokument ställer stora krav på att skolan ska agera sakligt och
korrekt. Lunds kommuns IT‐avdelning kan i nuläget inte ge en
korrekt uppskattning av kostnaderna för införandet av innehålls‐
filter. Utbildningsförvaltningen anser att det inte är lämpligt att i
dagsläget införa innehållsfilter på skolornas nätverk. Forskning
kring innehållsfilter visar att filter inte fungerar tillfredsställande.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2018
dnr UN2018/0324
Skrivelse från Stig Svensson (S) och Anders Ebbesson (MP) om att
införa porrfilter på skolornas nätverk den 4 juni 2018.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (M), Stig Svensson (S)
och Anders Ebbesson (MP) yrkar
att utbildningsnämnden ska återremittera ärendet i syfte att i
möjligaste mån utreda omfattningen av problematiken kopplad till
porrsurfande på skolornas wi‐fi nätverk samt utreda vilka tekniska
lösningar som är möjliga för att upprätta ett porrfilter.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att återremittera ärendet i syfte att i möjligaste mån utreda
omfattningen av problematiken kopplad till porrsurfande på
skolornas wi‐fi nätverk samt utreda vilka tekniska lösningar
som är möjliga för att upprätta ett porrfilter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Samrådsyttrande över: Detaljplan för Pastor
Svane 1 m fl i Lund

Dnr UN 2018/0358

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplan för Pastor
Svane 1 m. fl. i Lund för samråd. Detaljplanen syftar till att pröva
lämpligheten i att uppföra en gymnasieskola för 2160 gymnasie‐
elever inom del av Pastor Svane 1 och del av Väster 1:7 i Lund. Den
föreslagna tomtytan omfattar knappt 17 000 m2. Skolidrotten
kommer att lokaliseras, utanför detaljplaneområdet. Planen
inkluderar även drygt 1 600 m2 parkmark.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018‐09‐07
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018‐08‐08
Planbeskrivning, upprättad 2018‐08‐08
PM – Stadsbyggnadsinriktning för den nya gymnasieskolan,
2017‐05‐28.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar att utbildningsnämnden ska yttra att
Byggnadsnämnden bör återremittera ärendet med uppdrag att
avskriva det.
Louise Rehn Winsborg (M) och Stig Svensson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande över detaljplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Louise
Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande
Nej för bifall till Jesper Sahléns (V) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),
Per Almén (S), Per‐Arne Lundgren (S), Louise Rehn Winsborg (M),
Betty Jansson (M), Ulf Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Rasmus
Törnblom (M) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Med tio ja‐röster mot en nej‐röst beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras
yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att överlämna utbildningskansliets tjänsteskrivelse till Stadsbygg‐
nadskontoret som sitt yttrande över detaljplan för fastigheten
Pastor Svane 1 m. fl. i Lund.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande, vilket ej vunnit bifall.

Protokollsanteckningar
Ulf Nilsson (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna var emot beslutet om rivning av den välfungerande,
kulturhistoriskt intressanta Svaneskolan. Vi föreslog en annan
central placering av den femte gymnasieskolan.”
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Feministiskt initiativ har samma uppfattning som Vänsterpartiet.
Problemet är fritt sök som skapat överskottet av elever i kommunen.
Gamla Svaneskolan behöver inte rivas.”
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Val av kontaktpolitiker till skoldialog, Hedda
Anderssongymnasiet

Dnr UN 2017/0508

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har 2016 fastställt riktlinjer för kontaktpoliti‐
ker i skoldialoger på skolorna samt modersmålsråd och nämnden
har utsett tre till fyra politiker per skola/verksamhet.
Då en ny gymnasieskola – Hedda Anderssongymnasiet – startat höst‐
terminen 2018 finns möjlighet att utse kontaktpolitiker till denna.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018‐09‐06
Utbildningsnämndens beslut 2016‐09‐21, § 82 ”Riktlinjer för kontakt
politiker”
Aktuell lista över valda kontaktpolitiker.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse följande kontaktpolitiker till skoldialog för Hedda
Anderssongymnasiet:
Stig Svensson (S)
Anders Ebbesson (MP)
Camilla Lundberg (L)
Betty Jansson (M).
Beslut expedieras till:
Hedda Anderssongymnasiet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (27)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19

§ 117

Redovisning av inkomna klagomål första
halvåret 2018

Dnr UN 2018/0377

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att samtliga nämnder ska
arbeta med klagomålshantering inom nämndens verksamhets‐
områden.
Utbildningsnämnden har beslutat att redovisning av klagomål inom
utbildningsförvaltningen ska ske vid två tillfällen per år – i februari
och september.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018‐09‐06 med bilaga.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av inkomna klagomål för första halvåret
2018 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (27)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19

§ 118

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 huvud‐
mannen. Omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska
skyndsamt utredas. I förekommande fall ska de åtgärder som skä‐
ligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden
vidtas. Anmälningarna rapporteras till huvudmannen varje månad.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018‐09‐06.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling av elever till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (27)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19

§ 119

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr UN 2018/0111

Sammanfattning
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 37 § 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 ny kommunallag (2017:725) ska nämnden besluta om i vilken
utsträckning beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till
nämnden.
Följande delegationsbeslut anmäls vid utbildningsnämndens
sammanträde den 19 september 2018:
U Undervisnings‐ och elevärenden
U:7 Avstängning av elev inom frivilliga skolformer, nr 4/18
U:34 Avvikelse från nationellt program ‐ innehåll för elev, nr 1/18
U:47 Antagning av elev till gymnasiesärskolan, nr 1—41/18
P Personalärenden
‐Katedralskolan, ‐
‐ISLK, nr 8—25/18
‐Polhemskolan, nr 29—57/18
‐Spyken, nr 21—52/18
‐Vipan, nr 42—56/18
‐Hedda Anderssongymnasiet, nr 1—18/18
‐Vuxenutbildningen, nr 14—38/18
‐Modersmålscentrum, nr 118—179/18
‐Utbildningskansli, nr 23—34/18
P:4 Förflyttning till annan arbetsplats på grund av övertalighet, nr
1—6/18
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 44—63/18
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 16—20/18
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (27)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19
För belopp under 10 prisbasbelopp:
a) Utbildningskansliet, nr 31—38/18
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 1—42/läsåret 2018/19
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående
enheter, nr 39—74/18
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga
revideringar, 19—24/18
Ö Övriga ärenden
Ö:1 Beslut när tidsnöd föreligger, nr 1/18
Ö:14 Avge yttrande på begäran från Förvaltningsrätten m fl , nr
2—9/18
Ö:17 Avge yttrande på begäran från Skolinspektionen, nr 6/18.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018‐09‐05
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 mars 2018.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2018‐09‐19 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (27)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19

§ 120

Anmälningar ‐ inkomna skrivelser med
bilaga: Beslutade lagändringar ”En
gymnasieutbildning för alla”

Dnr UN 2018/0112

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde
den 19 september 2018:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
‐ § 135 Lunds kommuns befolkningsprognos
Kommunstyrelsen
‐ § 165/18 Utbildningsnämndens rapport till kommunstyrelsen om
arbetet med internbudget 2018
‐ § 171/18 Tolkning av bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun
‐ § 174/18 Beslut om organisation och finansiering av särskola
‐ § 175/18 Gemensamma riktlinjer för bedömning av dokumentation
av omfattande behov av särskilt stöd
‐ § 195/18 Remiss av slutbetänkandet Med Undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella
utveckling (SOU 2018:17)
Övrigt
Beslutade lagändringar enligt ”En gymnasieutbildning för alla”.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2018‐09‐05.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (27)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19

§ 121

Information från förvaltningschefen

Dnr UN 2018/0113
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om följande:
a) Hantering av frågan om Fritt sök i media.
b) Med anledning av artiklar i media om förekomsten av radon vid en
gymnasieskola, meddelas att ärendet följs upp av förvaltningen.
c) På Kompetens Utvecklings dagen den 2/10 har verksamheterna
inom utbildningsförvaltningen en föreläsning med Darja Isaksson,
som kommer att föreläsa om samhällstrender, möjligheter och
kunskap;
”Framtiden är redan här, den är bara ojämnt distribuerad”.
Det finns möjlighet för nämndledamöter att lyssna till detta den 2/10
klockan 9 i Polhemskolans aula. Ingen anmälan krävs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (27)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018‐09‐19

§ 122

Information från nämndens ledamöter

Dnr UN 2018/0114
Ordförande Anders Ebbesson (MP) informerar om följande:
a) Presidiet kommer att delta vid Skolinspektionens dag den 26
november i Malmö.
b) Presidiet har idag träffat en delegation från Österrike, som är i
Lund för att studera det svenska skolsystemet.
c) Ordföranden kommer den 20 september att invigningstala vid Ung
Företagsamhets seminarium på Arenan i Lund.
d) Utbildningsnämndens möte den 12 december föreslås inledas kl.
16:00 samt förläggas till annan ort.
Rasmus Törnblom (M) framför önskemål om att vid ett kommande
tillfälle få en genomgång av hur lärarna upplever sin arbetsmiljö.
Ordföranden noterar önskemålet.
Avslutningsvis upplyses om att nästa Gymnasiemässa i Lund äger
rum torsdagen den 11 oktober, kl. 09.00 ‐ 20.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (27)

