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Tjänstgörande ersättare Edith Escobar (M), tjänstgör för Ludvig Hambreus (KD)  

Helena Falk (V), tjänstgör för Jesper Sahlén (V) §§ 43-59, kl. 18:30-
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Ersättare Pär-Ola Nilsson (S) §§ 38-57, kl. 17:00-21:10 

Camilla Lundberg (L) 
Ulrika Wallin (L) 
Helena Falk (V) §§ 38-42 
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Nikolas Pieta Theofanous (C) 
Daniel Beckman (FI) 

  
Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör 

Anna Röjås, adm chef, §§ 38-48 
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 38-42 
Annica Danielsson, ekonom , §§ 38-43 
Stewe Löfberg, nämndsekreterare 
Hanna Stavne, bitr rektor Polhemskolan, §§ 38-40 
Karin Stavne, utredare, §§ 38-43 
Ulrika Wiman, rektor/åhörare , §§ 38-49 
Robert Jivegård, personalföreträdare LR 
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet 
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En åhörare, §§ 38-54, 58-59 
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Plats och tid för justering Fredagen den 21 april 2017, kl. 14:15 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Stewe Löfberg 
  
  
Ordförande  
 Anders Ebbesson (MP) 
  
  
Justerare  
 Elias Grabka (C) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-19 
  
Paragrafer § 38-59 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-04-21 Datum då anslaget tas ned 2017-05-15 
  
Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet  
  
  
Underskrift  
 Stewe Löfberg 
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§ 38 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse Elias Grabka (C), med Stig Svensson (S) som ersättare, att 
justera dagens protokoll 
 
att  justeringen äger rum fredagen den 21 april 2017, kl. 14:15 på 
utbildningskansliet.   
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§ 39 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa dagordningen med den ändringen, att ärende 4 Rapport från   
      arbetet med utformning av lärmiljöer inför ny gymnasieskola,  
      behandlas senare under mötet.   
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§ 40 Information: Språkintroduktion för 
nyanlända 

 

Hanna Stavne, bitr rektor på Polhemskolan för programmet 
Språkintroduktion, informerar om 

- Statistik gällande antal mottagna flyktingar i Lunds kommun 2012--
2016, med prognos för 2017-2018 

- Mottagna i Lund januari - mars 2017 

- LundaVälkomsten för elever på grundskola och gymnasium 

- Språkintrodukton (SPRI) för nyanlända elever i åldern 16-19 år på 
Polhemskolan och Vipan 

- Ensamkommande barn i april 2017 

- Utmaningar.  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen.   
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§ 41 Månadsuppföljning, lokaler inklusive 
Ny gymnasieskola  

Dnr UN 2017/0153 

 

En skriftlig månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsför-
valtningen har varit utskickad före mötet. 
 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) informerar om att projektet Ny 
gymnasieskola getts en ändrad planeringsinriktning.  
Enligt en överenskommelse mellan fyra partier i kommunstyrelsen - (S), 
(MP), (M) och (C) - ska en alternativ inriktning utredas. Denna innebär 
att Parkskolan, efter ISLK:s flytt till nya lokaler, skulle användas som 
grundskola för år 7-9 med ca 400 elever i stället för som tidigare tänkt på 
Svaneskolans tomt.     
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§ 42 Delårsrapport per den 31 mars  
Dnr UN 2017/0209 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 31 mars med 
bokslutsprognos för 2017. 
 
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -12,6 mnkr i för-
hållande till årets budget. Underskottet ligger inom vuxenutbildningen. 
Huvudorsakerna till detta underskott är: 

*Otillräcklig finansiering av ökad tillströmning av elever till vuxenut-
bildning på grundläggande nivå och Sfi (Svenska för invandrare). 

*Utökad rättighetslagstiftning inom gymnasial vuxenutbildning, som 
innebär en övergång från riktat statsbidrag till Komvux till en ökning av 
det generella statsbidraget till kommunen. Detta underskott, cirka 6 
miljoner kronor, ska regleras i 2017 års bokslut. 

*Svårighet för Lunds Komvux att under 2017 återställa underskott som 
överförts från tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-04-12 med bilaga 1 
(Rapportuttag ut IT-ledningsstöd). 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden 

-uttalar att det är beklagligt att kommunens redovisningssystem inte kan 
hantera ett tillskott av statsbidrag på 6 miljoner kronor i 
utbildningsnämndens budget för Vuxenutbildningen  

-hemställer att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att statsbidraget 
snarast kan tillföras utbildningsnämndens budget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapport per 31 mars 2017 med bilaga 
att     uttala att det är beklagligt att kommunens redovisningssystem inte 

kan hantera ett tillskott av statsbidrag på 6 miljoner kronor i 
utbildningsnämndens budget för Vuxenutbildningen  

att     hemställa att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att statsbidraget 
snarast kan tillföras utbildningsnämndens budget. 
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Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
    



    
Utbildningsnämnden Protokoll 10 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 43 Gemensamma riktlinjer för bedömning 
och dokumentation av omfattande 
behov av särskilt stöd 

Dnr UN 2017/0224 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i juni 2016 beslutat uppdra åt utbildnings-
nämnden att utarbeta gemensamma riktlinjer för bedömning och 
dokumentation av omfattande behov av särskilt stöd. Beslutet fattades i 
samband med beslut om en ny resursfördelningsmodell till förskola, 
grundskola och fritidshem och formuleringen ”omfattande behov av 
särskilt stöd” implicerar att det gäller bedömning som ska ligga till grund 
för möjlighet till det s k tilläggsbeloppet i resursfördelningen. 

Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för 
enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd och ska avse 
extraordinära stödåtgärder. 2016 gjordes ändringar i skollagen som 
tydliggör att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets 
eller elevens behov. 
 
Lunds kommun saknar gemensamma riktlinjer för bedömning och 
dokumentation av omfattade behov av särskilt stöd och därmed också 
riktlinjer för hur resursen tilläggsbelopp ska fördelas. Idag fördelas 
 tilläggsbelopp i de kommunala förskorna och skolorna som en generell 
resurs fördelad per barn/elev, medan barn/elever i de fristående verk-
samheterna kan få del av resursen efter en ansökan till utbildnings-
nämnden. 
 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tagit fram förslag till 
gemensamma riktlinjerna. Som grund för arbetet genomfördes en 
kartläggning i form av en enkät till samtliga förskolchefer och rektorer. 
Kartläggningen visar att ca 3 % av barnen/eleverna bedöms ha om-
fattande behov av särskilt stöd och därmed också bör ha fått del av 
resursen tilläggsbelopp. Enligt rektorernas bedömning har kostnaderna 
för de stödåtgärder som satts in för dessa barn flerfaldigt överstigit den 
resurs skolorna erhållit i form av tilläggsbelopp. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-03-28 med bilaga 1: 
Förslag till gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation av 
omfattande behov av stöd 
Utredning om gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation 
av omfattande behov av särskilt stöd 
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016, § 139 dnr KS 2014/0680. 
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Yrkanden 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut med följande tillägg: 

- att föreslå kommunfullmäktige att inför läsåret 2018/2019 en gemensam 
pott inrättas för alla tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd 
inom Lunds kommun 

- att uttala att central bedömning av omfattande behov av särskilt stöd bör 
samtidigt införas. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna utbildningskansliets förslag till riktlinjer för bedömning 

och dokumentation av omfattande behov av särskilt stöd 
att     redovisa utredningen och förslaget till kommunfullmäktige 
att     föreslå kommunfullmäktige att inför läsåret 2018/2019 en gemen- 
         sam pott inrättas för alla tilläggsbelopp för omfattande behov av  
         särskilt stöd inom Lunds kommun 
att     uttala att central bedömning av omfattande behov av särskilt stöd  
         bör samtidigt införas 
att     finansiering av beviljade tilläggsbelopp sker inom den ram som  
         tilldelats av kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Barn- och skolnämnd Lund Öster 
Akten   
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§ 44 Yttrande över: Remiss Biblioteksplan  
Dnr UN 2017/0167 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och fri-
tidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds 
kommun. Framtagandet av förslaget till biblioteksplan har skett under 
perioden augusti 2016 till januari 2017. Arbetet har letts av en styrgrupp 
bestående av förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen, 
barn- och skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund 
Öster, utbildningsförvaltningen samt folkbibliotekschefen. 
Arbetsprocessen har inkluderat flera förvaltningar, företrädare för andra 
offentliga bibliotek och externa samarbetspartners. Synpunkter från unga 
kring framtidens bibliotek har inhämtats i samverkan med Lunds ung-
domsting. 
 
Utbildningsnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
ny biblioteksplan senast den 30 april 2017. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2017 dnr UN 
2017/0167 
KU tjänsteskrivelse 2017-01-31 Biblioteksplan för Lunds kommun, inkl 
bilaga 1 Biblioteksplan för Lunds kommun, remissversion 2017-02-16. 

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

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  som yttrande över Biblioteksplan för Lunds kommun godkänna 

utbildningskansliets förslag till remissvar. 

Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten   
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§ 45 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - 
utbildningsförvaltningen 2016 

Dnr UN 2016/0379 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematisk arbets-
miljöarbete AFS 2001:1 så genomför kommunen årligen en enkätunder-
sökning. Undersökningen görs av samtliga förvaltningar inom kommu-
nen i syfte att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med 
föreskrifterna. Finns det brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
detta förbättras och även dokumenteras skriftligen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2017, dnr UN 
2016/0379 jämte bilagor. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     fastställa följande åtgärder inom systematiskt arbetsmiljöarbete 

under 2017: 
  
* Utbildning för samtliga chefer inom Utbildningsförvaltningen i 
riskbedömning 
* Framtagande av förvaltningsgemensam rutin för kränkande särbe-
handling (AFS 2015:4) och information till samtliga chefer om den nya 
rutinen 
* Implementering av förvaltningsgemensamma riktlinjer vad gäller 
arbetsbelastning och stress 
* Arbeta fram gemensamma arbetsmiljömål för förvaltningen.  

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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§ 46 Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun, Råd och riktlinjer - Remiss 

Dnr UN 2017/0219 

Sammanfattning 
Dokumentet Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer 
har skickats till berörda nämnder för remissutlåtande. 

Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer 
som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och förtroende-
valda och ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med planering, 
utformning och upprustning av förskolegårdar inom Lunds kommun. 

De kommungemensamma råd och riktlinjerna för utemiljön vid förskolor 
ska framöver säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika 
intressen och vara en hjälp i att hitta konstruktiva och välavvägda, 
långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt med frågan om friytans storlek 
har också fokus ökat på frågan om hur gårdarna utformas och hur god 
kvalitetet ska skapas för barnen och lärandemiljön. 

Förutom de kommunala förskolorna i Lunds kommun finns det idag 46 
förskolor med enskild huvudman. Utbildningsförvaltningen har upp-
draget att, i likhet med Statens Skolinspektion, genomföra regelbunden 
tillsyn av dessa verksamheter. En parameter som ingår i tillsynen är att se 
till att barnen har en i övrigt god miljö. Däri ingår bland annat att 
kontrollera att barnen har en god utemiljö i enlighet med skollag och 
läroplan för förskolan, Lpfö 2010. 

Det är av stor vikt att lika stor hänsyn tas till de fristående enheternas 
förutsättningar som för de kommunala vid detaljplanering. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun, Råd och riktlinjer – Remissvar, 2017-03-30 
Serviceförvaltningens remiss Remiss: Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun – Råd och riktlinjer, 2017-03-06 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – Råd och riktlinjer den 2017-
01-26 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun – Råd och riktlinjer, remissutskick, 2017-01-26 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden ska översända 
förvaltningens förslag till yttrande, med följande tillägg:  
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att utbildningsnämnden uttalar att kommunen kan utgå från Boverkets 
rekommendation, men den exakta ytan utemiljö bör bedömas från fall till 
fall beroende på utemiljöns utformning och lekmiljöer i närheten. 

Ulf Nilsson (L) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Louise Rehn 
Winsborgs (M) tilläggsyrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att yttra sig över remiss ”Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, Råd 

och riktlinjer” i enlighet med utbildningskansliets tjänsteskrivelse 
2017-03-30, samt 

att     uttala att kommunen kan utgå från Boverkets rekommendation, 
men den exakta ytan utemiljö bör bedömas från fall till fall 
beroende på utemiljöns utformning och lekmiljöer i närheten. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Akten   
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§ 47 Yttrande över: Ansökan från 
ProCivitas Privata Gymnasium AB om 
utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola i Lunds kommun 

Dnr UN 2017/0198 

Sammanfattning 
ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola 
vid ProCivitas Lund i Lund från och med läsåret 2018/19. Utökningen 
avser samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap. 

Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2017 dnr 
UN 2017/0198. 
Bilagor: Befolkningsprognos 16-åringar för åren 2017-2022 
Utbud av platser på nationella program i Lund samt förstahandssökande i 
mars 2017 
Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB till Skolinspektionen, 
dnr 32-2017:1063 

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

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att tillstyrka ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB som 

huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola, 
inriktning beteendevetenskap inom samhällsprogrammet. 

Beslut expedieras till: 
Skolinspektionen 
Akten   
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§ 48 Yttrande över: Ansökan från Thoren 
Innovation School om utökning av 
utbildningar i Lunds kommun 

Dnr UN 2017/0201 

Sammanfattning 
Thoren Innovation School har hos Skolinspektionen ansökt om god-
kännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola vid 
Thoren Innovation School Lund i Lunds kommun från läsåret 2018/19. 

Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse den 12 april 2017 
dnr UN 2017/0201 
Bilagor: Befolkningsprognos 16-åringar för åren 2017-2022 
Utbud av platser på nationella program i Lund samt för 
förstahandssökande i mars 2017 
Ansökan från Thoren Innovation School till Skolinspektionen, 
dnr 32-2017:838. 

Yrkanden 
Alexander Lewerentz (M) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka 
ansökan såvitt avser utökning med Estetiska programmet, inriktning 
Estetik och Media, och därmed avslag på förvaltningens förslag till 
beslut. 

Ulf Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Louise Rehn Winsborg (M) 
instämmer i Alexander Lewerentz (M) yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:20 - 20:30 för partigruppsvisa 
överläggningar. 

Sedan sammanträdet återupptagits yrkar ordförande Anders Ebbesson 
(MP) bifall till förvaltningens förslag till beslut i sin helhet.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbild-
ningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget bifallsyrkande. 
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 



    
Utbildningsnämnden Protokoll 18 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande 
Nej för bifall till Alexander Lewerentz (M) med fleras yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Per Almén (S), Helena Heintz (MP) och Helena Falk (V) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf 
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Edith Escobar (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Anders Ebbessons (MP) yrkande.   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att tillstyrka ansökan från Thoren Innovation School som huvudman 

för utökning av befintlig gymnasieskola med Teknikprogrammet, 
inriktning Design och produktutveckling samt Teknikprogrammet, 
inriktning Produktionsteknik 

  
att avstyrka ansökan från Thoren Innovation School som huvudman 

för utökning av befintlig gymnasieskola med Estetiska program-
met, inriktning Estetik och Media. 

Reservationer 
Alexander Lewerentz (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit 
bifall (protokollsbilaga). 

Beslut expedieras till: 
Skolinspektionen 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 19 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 Rapport från arbetet med utformning 
av lärmiljöer inför ny gymnasieskola 

 

Malin Dahlgren, biträdande rektor, har ingått i en grupp för utformning 
av lärmiljöer inför ny gymnasieskola och grundskola på Svaneskolans 
tomt. Hon beskriver hur arbetet har bedrivits i gruppen samt de slutsatser 
den kommit fram till. En skriftlig rapport beräknas bli klar i slutet av 
april och denna kommer att ligga till grund för den fortsatta processen. 
  



    
Utbildningsnämnden Protokoll 20 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50 Yttrande över: Ansökan från Lärande i 
Sverige AB om utökning av utbildning 
vid Realgymnasiet i Lunds kommun 

Dnr UN 2017/0200 

Sammanfattning 
Lärande i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande 
som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola. 
Utökningen avser Handels- och administrationsprogrammet, inriktning 
Handel och Service samt Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, 
inriktning Kök och Servering. 

Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2017 dnr UN 
2017/0200 
Bilagor: Befolkningsprognos 16-åringar för åren 2017-2022 
Utbud av platser på nationella program i Lund samt förstahandssökande i 
mars 2017 
Ansökan från Lärande i Sverige AB till Skolinspektionen, 
dnr 32-2017:983. 

Yrkanden 
Alexander Lewerentz (M) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka 
ansökan och därmed avslag på förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C) instämmer i Alexander Lewerentz 
(M) yrkande. 
 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget bifallsyrkande. 
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande  
Nej för bifall till Alexander Lewerentz (M) med fleras yrkande.  



    
Utbildningsnämnden Protokoll 21 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Per Almén (S), Helena Heintz (MP) och Helena Falk (V) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf 
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Edith Escobar (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Anders Ebbessons (MP) yrkande.  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att avstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB som huvudman för 

utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Lunds kommun. 
  

Reservationer 
Alexander Lewerentz (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall 
(protokollsbilaga). 

Beslut expedieras till: 
Skolinspektionen 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 22 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 51 Yttrande över: Ansökan från Lars-Erik 
Larsson gymnasiet om särskild variant 

Dnr UN 2017/0206 

Sammanfattning 
Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning, 
samhällsprogrammet från och med läsåret 2018/19. 

Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2017, dnr UN 
2017/0206. 
Ansökan från Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund till Skolinspektionen, 
dnr 37-2017:882.  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     tillstyrka ansökan från Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund som 

huvudman för särskild variant inom samhällsprogrammet. 
 

 

Beslut expedieras till: 
Skolinspektionen 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 23 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 52 Yttrande över: Ansökan från Hvilan 
Utbildning AB om utökning av 
befintliga utbildningar i Stafffanstorps 
kommun 

Dnr UN 2017/0205 

Sammanfattning 
Hvilan Utbildning AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning i 
Staffanstorps kommun. 

Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2017, dnr UN 
2017/0205 
Ansökan från Hvilan Utbildning AB till Skolinspektionen, dnr 32-
2017:767. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att avstå från att yttra sig över ansökan från Hvilan Utbildning AB 

med lägeskommun Staffanstorp. 
  

Beslut expedieras till: 
Skolinspektionen 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 24 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53 Yttrande över: Ansökningar gällande 
fristående gymnasieskolor i Malmö 
stad 

Dnr UN 2017/0197 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har fått in sju ansökningar avseende utökning av 
utbildningar på fristående gymnasieskolor med lägeskommun Malmö   
Stad. 

Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över 
dessa ansökningar. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 20176 dnr UN 
2017/0197 
Sammanställning över inkomna ansökningar avseende utökning av 
utbildningar på fristående gymnasieskolor i Malmö. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     avstå från att yttra sig över ansökningar med lägeskommun Malmö. 

Beslut expedieras till: 
Skolinspektionen 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 25 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 54 Redovisning av undantag från beslut 
om riktlinjer för resor och transporter 
2016 

Dnr UN 2017/0274 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2010-04-07 antagit riktlinjer för resor och 
transporter, vilka gäller för anställda i Lunds kommun (bifogas). 

Undantag från dessa riktlinjer ska motiveras och anmälas i respektive 
nämnd. En sammanställning av undantagen ska redovisas årligen i 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-04-03.  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av undantag från beslut om riktlinjer för resor 

och transporter 2016 till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 26 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 55 Anmälan av kränkande behandling 
Dnr UN 2017/0178 

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 behand-
ling 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 2017-04-05 
Utbildningsnämndens beslut 2017-03-22, § 32. 
Utbildningsdirektören redogör vid dagens sammanträde för vidtagna 
åtgärder i ett av de redovisade fallen från 2017-03-22 samt rapporterar att 
förtydligande av rutiner ägt rum för presidiet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
 att     lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 27 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 Anmälan delegationsbeslut  
Dnr UN 2017/0163 

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 samman-
träde den 19 april 2017:                       

U    Undervisnings- och elevärenden 
U:7  Avstängning av elev, nr 1—3/17 

U:47 Antagning till gymnasiesärskolan, nr 1/17 

P  Personalärenden 

P:1 Tillsättningar/förordnanden:   

-ISLK, nr 3/17 
-Vipan, nr 10—39/17 
-Utbildningskansli, nr 3/17 

P:8   Entledigande vid egen uppsägning, nr 6—8/17   

E  Ekonomiärenden 
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal 
För belopp under 10 prisbasbelopp 
a) Utbildningskansliet, nr 1—2/17 

E:30 Utse beslutsattestanter för utbildningsförvaltningen, nr 1/17.  

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-04-05 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 15 februari 2017. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 

utbildningsnämndens protokoll 2017-04-19 till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 28 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 57 Anmälningar  
Dnr UN 2017/0165 

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
19 april 2017: 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslut 

-§ 21 Samordning av elevhälsa 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 

-§ 33 Samordning av elevhälsa. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-04-05. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 29 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 58 Information från förvaltningschefen 
 

Utbildningsdirektören lämnar följande information: 

a) Barnkonventionen 
Från och med hösten 2017 kommer prövas att inhämta elevers åsikter 
inför utbildningsnämndens möten. 
Utbildningskansliet kommer att presentera ärendena före mötena för 1-2 
elevskyddsombud, vilka kommer att få framföra sina åsikter, 
som därefter kommer att noteras i tjänsteskrivelserna. 

b) Studieresa för skolledare till Skottland 
Program och reflektioner redovisas från studieresa för skolledare på 
utbildningsförvaltningen till fyra gymnasieskolor i Skottland. 

c) Gymnasie- och vuxenutbildningsminister Anna Ekström har idag 
besökt olika utbildningar på Gymnasieskolan Vipan. 
  



    
Utbildningsnämnden Protokoll 30 (30)
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 59 Information från nämndens ledamöter 
 

Ordföranden lämnar följande information: 
 
a) Sju ledamöter från nämnden samt utbildningsdirektören deltar i 
Skolriksdagen 24-25 april. 
 
b) Vid nämndens möte den 17 maj kommer bl a att behandlas smärre 
justeringar i utbildningsnämndens mål. 
 
c) Idag har ett presidiebesök ägt rum på modersmålsundervisningen, 
förlagt till Vikingaskolan. 
 
d) Den 4 maj kommer ordföranden och andre vice ordföranden att delta i 
Skolforum på Polhemskolan, vilket kommer att ha sin inriktning på 
ämnesprov och nationella prov. 
 
I övrigt informerar Camilla Lundberg (L) och Stig Svensson (S) om att 
de deltagit i ett möte på Komvux i sin egenskap av kontaktpolitiker den 
23 mars.  

  

 



   
 

 

Reservation 

Utbildningsnämnden i Lunds kommuns sammanträde 2017-04-19 

 

Ärende 12: Yttrande över: Ansökan från Thoren Innovation School om utökning av 

utbildningar i Lunds kommun 

 

Thoren Innovation School har hos Skolinspektionen ansökt om att utöka sitt befintliga utbud av 

gymnasieutbildningar med inriktningarna Design och produktutveckling och Produktionsteknik inom 

Teknikprogrammet, samt inriktningen Estetik och media inom Estetiska programmet. Av dessa 

beslutade nämnden att tillstyrka den del av ansökningen som gällde Teknikprogrammet, men att 

avstyrka ansökan om Estetiska programmet. 

Söktrycket för gymnasieplatser i Lunds kommun är redan i dag högt och förväntas ytterligare 

öka de närmaste åren när elevkullarna växer. Enligt förvaltningens prognoser kommer också en brist 

på gymnasieplatser att uppstå, där det som värst väntas saknas utbildningsplatser för flera hundra 

sökanden. Vi anser att det i detta läge är märkligt att avstyrka ansökningar från fristående huvudmän 

som vill utöka antalet gymnasieplatser i Lunds kommun. 

Lunds kommun erbjuder förvisso i egen regi inriktningen Estetik och media inom Estetiska 

programmet. Denna inriktning är dock översökt i årets första antagningsomgång till gymnasiet, med 

23 sökanden till 20 föreslagna platser. Detta är alltså en utbildning där brist på platser i Lunds 

kommun redan föreligger. Vidare skulle inrättande av denna inriktning vid Thoren Innovation Schoool 

i Lund ge möjlighet till intressanta synergieffekter mellan Teknikprogrammet (Produktionsteknik) och 

Estetiska programmet (Estetik och media), något som skulle vara unikt i kommunen eftersom Lunds 

kommun i egen regi endast driver dessa två program på skilda gymnasieenheter. 

Med anledning av det ovan anförda reserverar vi oss mot beslutet att avstyrka ansökan, till 

förmån för vårt eget yrkande att tillstyrka ansökan   från Thoren Innovation School att utöka sitt utbud i 

Lund med Estetiska programmet (Estetik och media). 

 

 

 
för Moderata samlingspartiet för Liberalerna för Centerpartiet 

Alexander Lewerentz Ulf Nilsson Elias Grabka 



   
 

 

Reservation 

Utbildningsnämnden i Lunds kommuns sammanträde 2017-04-19 

 

Ärende 13: Yttrande över: Ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av utbildning vid 

Realgymnasiet i Lunds kommun 

 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om att utöka sitt befintliga utbud av 

gymnasieutbildningar vid Realgymnasiet i Lunds kommun med Handels- och administrations-

programmet (inriktning Handel och service) samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (inriktning 

Kök och servering). Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att i sin helhet avstyrka 

denna ansökan. 

Söktrycket för gymnasieplatser i Lunds kommun är redan i dag högt och förväntas ytterligare 

öka de närmaste åren när elevkullarna växer. Enligt förvaltningens prognoser kommer också en brist 

på gymnasieplatser att uppstå, där det som värst väntas saknas utbildningsplatser för flera hundra 

sökanden. Det finns förvisso i dagsläget ett visst överskott av platser på de yrkesförberedande 

utbildningar kommunen bedriver i egen regi, men det är både troligt och rimligt att anta ett framtida 

ökat söktryck även på dessa utbildningar. Vi anser att det i detta läge är märkligt att avstyrka 

ansökningar från fristående huvudmän som vill utöka antalet gymnasieplatser i Lunds kommun. 

Med anledning av det ovan anförda reserverar vi oss mot beslutet att avstyrka ansökan, till 

förmån för vårt eget yrkande att tillstyrka ansökan   från Lärande i Sverige AB. 

 

 

 
för Moderata samlingspartiet för Liberalerna för Centerpartiet 

Alexander Lewerentz Ulf Nilsson Elias Grabka 
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