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Utbildningsnämnden 
 
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån, 2017-05-17 klockan

17.00–20.05 
  
Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande 

Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf 
Alexander Lewerentz (M) 
Lotta Lövdén Berseus (S) 
Per Almén (S) 
Elias Grabka (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Stig Svensson (S) §§ 61-74, kl. 

17:30-20:05 
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Ulf Nilsson (L) 
Ulrika Wallin (L), tjänstgör för Ludvig Hambreus (KD) 
Helena Falk (V), tjänstgör för Jesper Sahlén (V) 
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (KD) 
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Stig Svensson (S) § 60 

  
Ersättare Nikolas Pieta Theofanous (C) 

Daniel Beckman (FI) §§ 61-74 
  
Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör 

Anna Röjås, adm chef 
Stewe Löfberg, nämndsekreterare 
Ingela Arheden, antagningschef §§ 60-65 
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare §§ 60-68 
Annica Danielsson, ekonom §§ 60-66 
Mia Reuterborg, utvecklingsledare §§ 61-66 
John Jönsson, utvecklingsledare §§ 60-65 
Yvonne Brogaard Nelson, utredare §§ 60-69 
Petra Karlsson, rektor Gymnasieskolan Spyken § 60 
Maria Hedelin, bitr rektor Gymnasieskolan Spyken § 60 
Sophie Nordström, Naturskyddsföreningen § 60 
Martin Flower, LHU-koordinator Gymnasieskolan Spyken § 60 
Elisabeth Karlström, LHV-koordinator Gymnasieskolan Spyken § 60
Claes Åberg, rektor vuxenutbildningen §§ 60-66 
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet 
En åhörare 

 
Justerare Alexander Lewerentz (M) 
  
Paragrafer § 60-74 
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Plats och tid för justering Utbildningskansliet fredagen den 19 maj 2017, kl. 15:30 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Stewe Löfberg 
  
  
Ordförande  
 Anders Ebbesson (MP) 
  
  
Justerare  
 Alexander Lewerentz (M) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-05-17 
  
Paragrafer § 60-74 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-22 Datum då anslaget tas ned 2017-06-13 
  
Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet  
  
  
Underskrift  
 Stewe Löfberg 
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§ 60 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse Alexander Lewerentz (M) att justera dagens protokoll, med 

Helena Falk (V) som ersättare 
att  justeringen äger rum på utbildningskansliet fredagen den 19 maj 

2017, kl. 15:30.   
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§ 61 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa den utsända dagordningen.   
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§ 62 Information/delrapport om miljöprojekt 
på gymnasieskolan Spyken  

 

På Gymnasieskolan Spyken pågår under perioden 2016-2018 en satsning 
på Lärande för Hållbar Utveckling (LHU), vilken går under namnet 
”Hållbara tillsammans”. Miljöprojektet, vilket sker i samarbete med 
Naturskyddsföreningen, presenteras vid dagens nämndmöte av Petra 
Karlsson och Maria Hedelin från skolledningen, Sophie Nordström från 
Naturskyddsföreningen samt av LHU-lärarna Martin Flower och 
Elisabeth Karlström. En avstämning görs av projektet för läsåret 2016/17 
och planer presenteras för kommande läsår 17/18.   
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§ 63 Månadsuppföljning, lokaler inklusive 
Ny gymnasieskola 

Dnr UN 2017/0153 

 

En månatlig förteckning över lokalplanering för utbildningsförvaltningen 
har varit utskickad före dagens möte och kommenteras av 
ekonom/lokalsamordnare Magnus Sternudd och utbildningsdirektör 
Stefan Norrestam. 

Fördjupad information lämnas beträffande följande objekt: 

* ”Mathuset” på Katedralskolan 

* Lokaltillskott för gymnasieskolan 

* Campus Vipan/Komvux 

* Ny gymnasieskola. 
 
Informeras om möjligheten för nämnden att besöka nuvarande 
Östervångskolan under hösten 2017. 
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§ 64 Månadsuppföljning ekonomi 
Dnr UN 2017/0171 

 

En ekonomisk månadsuppföljning har varit utskickad före mötet. 

I rapporten prognostiseras ett underskott på -10,0 mnkr i förhållande till 
årets budget. Jämfört med delårsbokslut i mars är prognosen förbättrad 
med 2,6 mnkr. Hela underskottet ligger inom vuxenutbildningen. 
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§ 65 Revidering av mål för 
utbildningsnämnden  

Dnr UN 2017/0211 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade i december 2015 om mål för perioden 
2016-2017. Utbildningsnämnden beslutade även att varje mål ska gälla i 
två år, samt att revidera målen årligen i maj, dvs. då kan nya mål till-
komma och mål som har gällt i minst två år kan revideras eller utgå (UN 
2015-12-16 § 119). I detta ärende beslutas om mål och indikatorer för 
perioden 2018-2019. Det innebär att målen som beslutades i december 
2015 kan revideras eller utgå. 

Det föreslås en omstrukturering av målen, som innebär ett tydligare fokus 
på Hållbar utveckling, enligt bilaga 1. 

I samband med detta ärende beslutas även om utbildningsnämndens 
årshjul för 2018, enligt bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2017 inklusive 
bilaga 1 och 2 
Utbildningsnämndens beslut 2015-12-16 § 119. 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar i första hand återremiss av ärendet för 
behandling i utvecklingsgruppen, i andra hand att följande reviderade 
mål ska gälla för perioden 2018-2019:  

1. Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade 
resultat, hög kvalitet och hög effektivitet. 
- Kunskaper, utveckling och lärande 
- Betyg och bedömning 
- Skolan, omvärlden och utbildningsval 

2. Erbjuda en lugn och trygg arbetsmiljö som är fri från mobbing och 
främjar lärande och utveckling. 
- Normer och värden 

3. Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling 
- Miljö 
- Hälsa 
- Ansvar och inflytande 

4. Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens 
samt förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö 

5. Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.  
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Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
reviderade mål med följande ändrade lydelse av punkt fem: 

Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) 
förstahandsyrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner 
att utbildningsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden ställer härefter proposition på sitt eget yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag med ändring av punkt fem mot Louise Rehn 
Winsborgs (M) andrahandsyrkande om förändrad lydelse av reviderade 
mål och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Votering begärs.   

Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande 
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Lotta Lövdén Berseus (S), Per Almén (S), Pär-
Ola Nilsson (S), Helena Falk (V) och Ibrahim Kakahama (V) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Camilla 
Lundberg (L), Elias Grabka (C) och Ulrika Wallin (L) röstar 
nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således i enlighet med Anders Ebbessons (MP) yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna förslag till revidering av utbildningsnämndens mål för 

2018-2019, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2017-04-24 
med följande ändrade lydelse av mål nummer fem:  
 
Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.  

Reservationer 
Louise Rehn Winsborg (M), Camilla Lundberg (L) och Elias Grabka (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall 
(protokollbilaga). 
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Beslut expedieras till: 
Utbildningsförvaltningens enheter 
Akten   
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§ 66 Kvalitetsanalys Vuxenutbildningen i 
Lund 2016 

Dnr UN 2017/0210 

Sammanfattning 
Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende år 2016 ger en beskrivning 
av verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet som har bedrivits 
under året samt resultat och utvecklingsområden. Kvalitetsanalysen 
omfattar både utbildning i egen regi och upphandlad utbildning utförd av 
externa utbildningsanordnare.  

Utbildningskansliet föreslår att utbildningsnämnden godkänner 
Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende verksamhetsåret 2016. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017  
Kvalitetsanalys Vuxenutbildningen i Lund 2016. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende år 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 67 Revidering av delegationsplan för 
utbildningsförvaltningen 

Dnr UN 2017/0108 

Sammanfattning 
Utbildningskansliet föreslår en ändring i förvaltningens delegationsplan, 
vilken innebär att beslut om avslag på ansökningar om resebidrag dele- 
geras till förvaltningschefen, med möjlighet till vidaredelegering. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-05-03 
 Bilaga: Förslag till delegationsplan per den 1 juni 2017. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa ändrad delegat på ärende E:20 Avslag på ansökan om 

resebidrag, per den 1 juni 2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 68 Beställning av ombyggnad 
gradängsal, Katedralskolan 

Dnr UN 2017/0289 

Sammanfattning 
Katedralskolan är i behov av undervisningslokaler för större grupper än 
vad som inryms i en traditionell lektionssal. Genom mindre ombyggnad 
är det möjligt att bygga en gradängsal med plats för 110 elever. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-04  
Bilaga 1: Beställning gradängsal Katedralskolan.                                  
Bilaga 2: Skiss. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Katedralskolan i 

enlighet med framtagen skiss. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Akten   
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§ 69 Ansökan från Pysslingen Förskolor 
och skolor AB om utökning av 
förskoleverksamhet 

Dnr UN 2017/0199 

Sammanfattning 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB ansöker om godkännande att utöka 
sin verksamhet från 75 barn till 150 barn samt byta namn från Pyssling-
förskolan Snorre till Utforskarna. 

Förskolan har sedan 1998 ett godkännande från Lunds kommun att 
bedriva förskoleverksamhet för 75 barn. Då förändringen är så pass 
omfattande anser utbildningsförvaltningen att ett formellt godkännande 
behövdes. 

Lokalerna på Tre Högars väg 3 kommer att rivas och helt nya lokaler 
byggs upp på den befintliga tomten.  

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-04-19  
Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB. 

Yrkanden 
Helena Falk (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ge tillfälle för 
barn- och skolnämnderna att yttra sig. 
 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar avslag på återremissyrkandet samt 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Helena Falks (V) yrkande om 
återremiss mot Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande om avslag härpå 
och finner att utbildningsnämnden beslutar att behandla ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer härefter proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) 
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut mot avslag och 
finner yrkandet bifallet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om 

utökning. 
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Reservationer 
Helena Falk (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
återremissyrkande, vilket ej vunnit bifall. 

Beslut expedieras till: 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB 
Akten   
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§ 70 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 2017-05-03. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 71 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 17 maj 2017: 

U Undervisnings- och elevärenden 
U:120 och U:121 
Ingripanden vid tillsyn – föreläggande, nr 1/17 

P Personalärenden 
P:1 Tillsättningar/förordnanden: 
- ISLK, nr 4/17 

P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 9—11/17 
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 14—38/17 

E Ekonomiärenden 
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag läsåret 2016/17, nr 2/17 
E:26 Beslut tilläggsbelopp för barn/elever fristående enheter, nr 1—2/17. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-05-03 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 15 februari 2017. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 

utbildningsnämndens protokoll 2017-05-17 till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 72 Anmälningar - inkomna skrivelser 
Dnr UN 2017/0165 

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
17 maj 2017:  

Kommunfullmäktiges beslut 
-§ 79 Årsredovisning 2016 för Lunds kommun 
-§ 85 Socialnämndens remiss om Handlingsplan mot våld i nära 
relationer 2017-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
- § 89 Utvärdering av nämndernas interna kontroll 2016 
- § 140 Kompetensförsörjningsplan 2017-2018 
- § 147 Beställning av om- och tillbyggnad av matsal, Polhemskolan 

Skolinspektionens beslut 
- Tillsyn i JENSEN Gymnasium Lund. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-05-03. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 73 Information från förvaltningschefen 
med flera 

Dnr UN 2017/0272 

 

Utbildningskansliet har tidigare redovisat ett tillsynsärende gällande en 
fristående förskola. 
Utredaren Yvonne Brogaard Nelson och adm chef Anna Röjås 
rapporterar nu från kansliets återbesök på förskolan i mars. 

Utbildningsdirektören informerar om 

a) Arbetsmiljö 
En partsammansatt grupp inom utbildningsförvaltningen har arbetat 
med process för organisatorisk och social arbetsmiljö för lärare 
med anledning av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 2015:4.  
Vid nämndens möte den 21 juni kommer tre representanter för gruppen - 
en vardera från LR, Lärarförbundet och Skolledarna - att redovisa vad 
gruppen kommit fram till.  
 
b) Skolkommissionens slutbetänkande 
Skolkommissionens slutbetänkande redovisades i april 2017 och är f n 
föremål för remissbehandling. Lunds kommun tillhör emellertid ej 
remissinstanserna. En sammanställning över innehållet i slutbetänkandet 
kommer att skickas ut till nämndens ledamöter. 
 
c) Lärmiljögruppens rapport 
En lärmiljögrupp har haft i uppdrag att ta fram riktlinjer för lärmiljö i 
Skola Tvåtusen400. I processen har personal, elever och externa 
resurspersoner involverats. Gruppen har lämnat en rapport från sitt 
arbete, vilken kommer att skickas ut till alla i nämnden.  
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§ 74 Information från nämndens ledamöter 
Dnr UN 2017/0273 

 

Anders Ebbesson (MP) och Louise Rehn Winsborg (M) redovisar intryck 
från skoldialogmöte på Polhemskolan, vid vilket diskuterats nationella 
prov/ämnesprov. 
 
Den 15-20 maj arrangeras Hållbarhetsveckan i Lund. Anders Ebbesson 
(MP) rapporterar från konferensen ”Fossilfritt Skåne”, vilken ägt rum 
den 16 maj.  
 
Ordföranden talar om att, i enlighet med nämndens Årshjul, ska vid 
nämndens junimöte en uppsummering äga rum av kontaktpolitikers 
deltagande i skoldialoger.  

 



l. 
Liberalerna 

RESERVATION 
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-17 

Ang: Ärende 6, Revidering av mål för verksamheten 

Ärendet om nya mål har två stora brister: 
-Förslaget har ensidigt tagits fram av den styrande minoriteten utan dialog med 
övriga partier 

-Den viktiga frågan om arbetsro och frihet från mobbing betonas inte 
tillräckligt. Den bör utgöra ett eget mål och inte reduceras till en punkt om 
normer och värden under målet Hållbar utveckling 

Under föregående år arbetades nämndens mål fram genom en gemensam process i 
nämndens utvecklingsgrupp där alla partier i nämnden var representerade. Det 
resulterade i att nämnden fick mål som var brett förankrade och där varje parti fått 
möjlighet att tidigt i processen lämna synpunkler och förslag. 

Målen för innevarande år har tagils fram utan en sådan process. Istället har den 
styrande minoriteten själv tagit fram ett förslag och lagt fram detta direkt för beslut i 
nämnden. Nämnden har därför varittvungen att ta ställning till ett förslag som saknat 
bred förankring från början. 

Vi beklagar detta djupt och vill peka på värdet av att något så viktigt som nämndens 
gemensamma mål får en bred förankring från början. Även om nämndens partier inte 
skulle ha lyckats nå full konsensus i en sådan process skulle varje parti i vart fall fått 
möjlighet att lämna förslag och synpunkter innan det slutliga förslagetlagts fram för 
beslut. Vi tror dock att en sådan process hade ökat sannolikheten för en bred 
överenskommelse som alla partier kunnat ställa sig bakom i nämnden. 

l förslagettill reviderade mål för nämnden menar vi att frågan om trygghet och en 
lugn arbetsmiljö fri från mobbning" är så viktigt och avgörande för att skolorna skall 
lyckas med Kunskapsuppdraget att det bör utgöra ett särskilt mål. Bland annat för att 
diskutera detta önskade vi i Alliansen att målen skulle beredas partiövergripande så 
som tidigare skett. När vårt förslag om återremiss avvisades av Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänslerpartiet yrkade vi på mål där bl a detta ingår. 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte återremittera ärendet för diskussion i 
utvecklingsgruppen och till förmån för vårt eget yrkande där en "Lugn och trygg 
arbetsmiljö som är fri från mobbning" ingår som ett eget mål : 



Alliansens förslag till rnål för Utbildningsnämnden 
1 Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och 

förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet. 
- Kunskaper, utveckling och lärande 
- Betyg och bedömning 
- Skolan, omvärlden och utbildningsval 

2 Erbjuda en lugn och trygg arbetsmiljö som är fri från mobbing 
och främjar lärande och utveckling. 
- Normer och värden 

3 Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling 
-Miljö 
-Hälsa 
-Ansvar och inflytande 

4 Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens 
samt förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö 

5 Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

för Moderata samlingspartiet 
Louise Rehn Winsborg 

för Liberalerna 
Garnilla Lundberg 

för Centerpartiet 
Elias Grabka 

&?u~1 L~~c tf 
för Moderata samlingspartiet 
Alexander Lewerentz 

för Liberalerna 
Ulrika Wallin 
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