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§5

Inledning

Sammanträdet inleds med en rundvandring i gymnasieskolans Spyken
nya lokaler i hus F och G under ledning av skolans rektor Petra Karlsson.
I lokalerna finns bland annat skolans Restaurang för elever.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Val av justerare samt bestämmande av
tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Louise Rehn Winsborg (M), med Jesper Sahlén (V) som ersättare, att justera dagens protokoll
att justeringen äger rum tisdagen den 14 februari 2017, kl. 16:00 på
utbildningskansliet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Information: Presentation av nya
rektorer

Rektorerna Ingalill Fritzon, Katedralskolan och Petra Karlsson,
Gymnasieskolan Spyken presenteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Samordning av Elevhälsan

Dnr UN 2017/0176

Sammanfattning
I samband med behandlingen av tidigare ärende om kartläggning av
elevhälsan beslutade respektive barn- och skolnämnd att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med barn- och
skolförvaltning Lund Öster samt barn- och skolförvaltning Lunds stad,
utforma ett förslag på den samordnande elevhälsans uppdrag,
organisering och bemanning.

Beslutsunderlag
Förslag på samordning av elevhälsan i Lunds kommun 2016-12-13.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar
att utbildningsnämnden ska godkänna organisation och arbetssätt i
enlighet med utskickat förslag på samordning av elevhälsan i Lunds
kommun.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna organisation och arbetssätt i enlighet med förslag på
samordning av elevhälsan i Lunds kommun 2016-12-13.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Rutiner för Modersmål

Dnr UN 2017/0177

Sammanfattning
Reviderade rutiner för modersmålsundervisning i Lund har tagits fram av
utbildningskansliet i samarbete med personal från Modersmålscentrum i
Lund samt en referensgrupp med rektorer från barn- och
skolförvaltningarna.
Den viktigaste förändringen i förslaget till rutiner är att anmälan ska ske
senast den 1 maj, för deltagande inför höstterminen.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade rutiner för modersmålsundervisning i Lund 201701-31.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar
att utbildningsnämnden ska godkänna förslaget till reviderade rutiner för
modersmålsundervisning i Lund.
Louise Rehn Winsborg (M) och Ulf Nilsson (L) instämmer i yrkandet.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar
att utbildningsnämnden ska uppdra åt förvaltningschefen att snarast
återkomma med
- rutiner för modersmål i samverkan med kommunens gymnasieskolor
- rutiner för samverkan med fristående förskolor och gymnasieskolor
- elevpeng för elever i verksamheter som vill bedriva
modersmålsverksamhet med egen personal.
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Jesper Sahlén (V) och Ulf
Nilsson (L) instämmer i detta yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslag till reviderade rutiner för modersmålsundervisning i
Lund 2017-01-31
att uppdra åt förvaltningschefen att snarast återkomma med
- rutiner för modersmål i samverkan med kommunens gymnasieskolor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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- rutiner för samverkan med fristående förskolor och gymnasieskolor
- elevpeng för elever i verksamheter som vill bedriva
modersmålsverksamhet med egen personal.
Beslut expedieras till:
Modersmålscentrum i Lund
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Information: Månadsuppföljning,
lokaler inklusive Ny gymnasieskola

Dnr UN 2017/0153

Sammanfattning
En skriftlig månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har varit utskickad före mötet.
Ekonom/lokalsamordnare Magnus Sternudd lämnar vid dagens möte
lägesrapporter för följande objekt:
-Östervångskolan (ISLK)
-Katedralskolans matsal
-Polhemskolans matsal
-Campus Vipan/Komvux.
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam redovisar preliminära siffror för
behov samt utökning av gymnasieplatser vid gymnasieskolan i Lund
2017/18 - 2023/24.
Med anledning av den redovisade bristen på gymnasieplatser ska
nämndens presidium tillsammans med kansliet agera för att få fram
tillfälliga lokaler. Dessa ska gå att använda för det ökade elevantalet
under tiden fram tills den nya gymnasieskolan står färdig på Svaneskolans tomt.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Revidering av delegationsplan för
utbildningsförvaltningen

Dnr UN 2017/0108

Sammanfattning
Utbildningskansliet har genomfört en årlig översyn av utbildningsförförvaltningens delegationsplan. Förslag till kompletteringar och
ändringar lämnas i reviderad delegationsplan per den 15 februari 2017.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-01-19
Bilaga: Förslag till delegationsplan per den 15 februari 2017.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa förslag till delegationsplan 1 att gälla från och med den 15
februari 2017.

Beslut expedieras till:
Utsedda delegater
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Fastställande av
beslutsattestantförteckning

Dnr UN 2017/0110

Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska varje år fastställa förvaltningens beslutsattestantförteckning. En sådan förteckning ska finnas över rättigheter att
beslutsattestera fakturor och inneha budgetansvar för verksamheterna.
Förändringar i förteckningen under löpande år beslutas på delegation av
utbildningsdirektören.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-01-19
Bilaga 1: Förslag på utbildningsförvaltningens beslutsattestanter med
ersättare från och med 2017-01-01.
Bilaga 2: Exempel på namnprov som beslutsattestanterna lämnar.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa beslutsattestantförteckningen enligt utbildningskansliets
förslag.

Beslut expedieras till:
Utsedda attestanter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Årsanalys för 2016

Dnr UN 2016/0430

Sammanfattning
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, upprättad
enligt kommunkontorets instruktioner, utgör förslag till
utbildningsnämndens årsanalys för 2016.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-02-01
Bilaga: Årsredovisning 2016 för utbildningsnämnden.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslag till årsanalys för 2016 i enlighet med
utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-02-03 med bilaga
Årsredovisning 2016 för utbildningsnämnden.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Utbildningsnämndens bokslut med
begäran om överföring av resultat från
2016 till 2017

Dnr UN 2017/0109

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens driftsresultat i bokslut för 2016 är 2 025 tkr.
Detta överskott föreslås fördelas så att driftbudget 2017 reduceras med 463 tkr och 2 488 tkr läggs till nämndens egna kapital.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2017-01-23 med
bilaga Rapportuttag ur IT-ledningsstöd med bilaga 1.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

att
att

föreslå kommunstyrelsen att nämndens driftbudget för 2017
reduceras med överfört resultat på -463 tkr fördelat per verksamhet
i enlighet med Bilaga 1
hos kommunstyrelsen begära att överskott 2016 på 2 488 tkr förs
till nämndens ”Eget kapital”.
hos kommunstyrelsen begära utökning av investeringsbudget
för 2017 med 471 tkr.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Skrivelse från Liberalerna om att
lärarlönelyftet ska ge permanenta
lönehöjningar

Dnr UN 2016/0391

Sammanfattning
I skrivelse från Ulf Nilsson (L) föreslås att utbildningsnämnden ska fatta
beslut om att fastställa principerna för Lärarlönelyftet i enlighet med det
förslag som utarbetats av förvaltningscheferna, med den ändringen att
löneförhöjningarna ska vara permanenta.
Utbildningskansliet konstaterar att de principer som tillämpas i Lunds
kommun är samma principer/kriterier som Utbildningsdepartementet och
Skolverket anger i Förordning 2016:100.
Frågan om lönehöjningen ska vara permanent eller inte kan inte avgöras
av respektive skolnämnd, då det är kommunfullmäktige som beslutar om
kommunens ekonomiska ramar.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-01-19
Skrivelse från Ulf Nilsson (L) 2016-10-10.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i detta yrkande.
Jesper Sahlén (V) yrkar att utbildningsnämnden beslutar
att Lunds kommun ifall staten inte längre ger ut statsbidrag för
lärarlönelyftet ska utföra ett generellt lönelyft för alla lärare på en sådan
nivå så att totalsumman hamnar på samma nivå som det skulle kosta att
stå för statens del i lärarlönelyftet.
Ulf Nilsson (L) yrkar att utbildningsnämnden beslutar
att inför kommunstyrelsens handläggning uttala som sin uppfattning att
lönehöjningen som skett genom lärarlönelyftet ska vara en långsiktig,
permanent lönehöjning.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 20:17-20:21 för partigruppsvisa
överläggningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget med fleras
yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att inte göra något ställningstagande gällande principer för Lärarlönelyftet, då detta redan är reglerat i förordning och föreskrift
att lämna frågan om permanent lönehöjning till kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.

Reservationer
Ulf Nilsson (L) och Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget respektive yrkande, vilket ej vunnit bifall
(protokollsbilagor).
Beslut expedieras till:
Ulf Nilsson (L)
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Inkomna klagomål andra halvåret 2016

Dnr UN 2016/0095

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

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-01-31 med bilaga.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av inkomna klagomål för andra halvåret 2016 till
handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

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 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 2017-01-25.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

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 sammanträde den 8 februari 2017:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elever inom frivilliga skolformer, nr 6—11/16
U:47 Antagning till gymnasiesärskolan, nr 1—20/16
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 1—4/17
-ISLK, nr 34—39/16
-Polhemskolan, nr 148—154/16, nr 1/17
-Spyken, nr 107—155/16, nr 1/17
-Vipan, nr 123—126/16, nr 1—3/17
-Vuxenutbildningen, nr 32—34/16, nr 1—6/17
-Modersmålscentrum, nr 68—73/16, nr 1—16/17
-Utbildningskansli, nr 21—22/16
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 61—69/16
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 68/16
E Ekonomiärenden
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor,
nr 71/16
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga revideringar, nr 17/16
Ö Övriga ärenden
Ö:1 Beslut, efter hörande av presidiet, när tidsnöd föreligger, nr 1/17.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-01-25
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juli 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2017-02-08 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Anmälningar - inkomna skrivelser

Dnr UN 2017/0165

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 8
februari 2017:
Kommunala funktionshinderrådet
-Protokoll från möte 2016-12-06
Kommunfullmäktiges beslut
- § 281 Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) motion ”Inför gemensam
rättning av nationella prov”
- § 302 Utveckling av e-förslag
Kommunstyrelsens beslut
-§ 404 Begäran om utökad driftsram på grund av nya lokaler.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-01-25.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om följande:
a) Nordiska ministerrådet planerar att arrangera en
vuxenutbildningskonferens i Lund den 27-28 september med 150-200
deltagare från Norden och baltiska länder.
b)Med anledning av resultatet av LR:s årliga enkät, vilken nyligen
redovisats i media, kan det nämnas att utbildningsförvaltningen har en
pågående arbetsgrupp, med representanter för personalorganisationer och
arbetsgivare. Gruppen arbetar utifrån Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift
2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” och avsikten är att den
under våren ska kunna presentera en åtgärdsplan.
c) Utbildningsförvaltningens ledare har tidigare åkt till årlig
Skolledarkongress i Stockholm. I år kommer man i stället att åka till en
kongress i Skottland. Närmare information om dess innehåll samt
avrapportering efter besöket kommer att ges vid kommande möten i
utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Information från nämndens ledamöter

Ordförande Anders Ebbesson (MP) lämnar följande information:
a) Skolriksdagen den 24-25 april, vid vilken åtta från nämnden deltar. De
som ännu inte valt seminarier uppmanas göra detta.
b) Presidiebesök kommer att äga rum på Spyken den 14 februari. I år
öppnas åter möjlighet för två-tre ledamöter från nämnden att delta
vid presidiebesöken.
c) Den 10 februari är det nästa styrgruppsmöte för RCE Skåne och Lund
står som värd för mötet. Vid mötet kan läggas ett förslag till policy eller
avsiktsförklaring inför behandling i kommunstyrelsen.
d) Representanter för Spykens miljöprojekt hållbart lärande/modellskola
kommer att inbjudas till nämndens mars eller aprilmöte för att informera
om projektet.
e) En utvecklingskonferens för hela nämnden kommer att anordnas i
september. När datum har fastställts kommer besked härom att skickas
ut.
f) En kort rapport lämnas från mötet med kommunstyrelsens
arbetsutskott den 6 februari kring besparingar i EVP.
g) Vid möte med fristående gymnasieskolor i november informerades om
deras möjlighet att få kontakpolitiker från nämnden, då det hittills endast
är två av skolorna som har denna representation.
Då detta inte gett något resultat kommer nytt försök att göras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (24)

Reservattion ärende 12, Liberalerrnas skrivelsee om lärarlön
nelyftet

Det är ollyckligt att det råder osäkerhet på staatlig och kom
mmunal nivå kring princi perna för
lärarlöneelyftet. Liberralernas utgå
ångspunkt ärr att detta statsbidrag ska
a användas ttill permanen
nta
löneförh
höjningar. Om
m lönehöjnin
ngarna endasst uppfattas som tillfällig
ga och osäkraa skadar det
läraryrkeets attraktivitet. Dessuto
om är det olyyckligt om Lund erbjuder påtagligt säm
mre arbetsvillkor än
kringkom
mmunerna.
Vid dageens sammantträde yrkade
e Liberalernaa att utbildningsnämnden
n skulle ta st ällning för attt
lärarlöneelyftet ska vaara en långsiktig perman ent lönehöjn
ning. Detta borde
b
framfööras till
kommun
nstyrelsen, in
nnan den behandlar fråggan.
Vi reservverar oss till förmån för vårt
v yrkande .
on (L)
Ulf Nilsso

Reservation
Utbildningsnämnden, 8/2 2017, ärende 11
“Skrivelse från Liberalerna om att lärarlönelyftet ska ge permanenta lönehöjningar ”

Att på luddiga grunder vissa lärares löner riskerar att skapa en större splittring i lärarkåren!
Det har funnits signaler på att det statliga lärarlönelyftet där vissa lärare får en höjd lön på ett
antal tusen i månaden har skapat en större splittring i lärarkåren. Vänsterpartiet Lund tror
inte att en mer splittrad lärarkår är rätt väg att gå för att få bättre resultat i den svensk skolan.
Därmed är vi inte villiga att utge en garanti för att kommunen ska upprätthålla och finansiera
detta upplägg utifall staten inte längre är villiga att göra detta.
Istället reserverar vi oss för en modell där kommunen ger en garanti att ifall staten upphör att
ge ut statsbidrag för lärarlönelyftet så ska kommunen genomföra en generell löneförhöjning
för alla lärare i Lunds kommun. En löneökning vars totalsumma ska vara lika stor som det
kostar att gå in och täcka statens andel i lärarlönelyftet i Lunds kommun.
Jesper Sahlén
Vänsterpartiet

Helena Falk
Vänsterpartiet

Ibrahim Kakahama
Vänsterpartiet

