Utbildningsnämnden

Protokoll

1 (20)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-22

UN 2017/0151

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån, 2017-03-22 klockan
17.00–20.27

Ledamöter
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Helena Falk (V)
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Anna Röjås, adm chef
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Justerare
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§ 22-37
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§ 22

Val av justerare samt bestämmande av
tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Stig Svensson (S), med Ulf Nilsson (L) som ersättare, att justera
dagens protokoll
att justeringen äger rum fredagen den 24 mars 2017 kl. 15:30 på
utbildningskansliet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att tilläggsärende ”Beställning av lokaler för gymnasieskola” behandlas
omedelbart efter ärende 4 Månadsuppföljning, lokaler.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Information om Bedömning För
Lärande (BFL)

Utvecklingsledare Sara Alfredsson informerar om Bedömning För
Lärande (BFL) i Lund, sedan uppstarten 2012: Definition av begreppet,
syfte med satsningen, samtalsgrupper för BFL och utvärderingar av
dessa, gemensam fortbildning på årliga marsdagen, forskningscirklar som
startat hösten 2016 samt Lunds BFL-bank på nätet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Månadsuppföljning, lokaler inklusive
Ny gymnasieskola

Dnr UN 2017/0153
En månadsuppföljning av lokalplanering inom utbildningsförvaltningen
har varit utskickad.
Ekonom/lokalsamordnare Magnus Sternudd lämnar en lägesrapport för
objekten:
* Ombyggnad av Polhemskolans matsal
* Campus Vipan/Komvux
* Tillfälliga lokaler för gymnasieskolan.
Ordföranden rapporterar från presidiesamråd med kommunstyrelsens
presidium om ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt samt informerar
om att kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla ärendet den
24 april.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga månadsuppföljningen av lokalplanering till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Beställning av lokaler för
gymnasieskola

Dnr UN 2017/0247

Sammanfattning
År 2022 kommer att fattas 1 000 gymnasieplatser i centrala Lund.
Befolkningsprognosen indikerar ett ökat antal ungdomar i gymnasieålder
(16-18 år) från 2017 och så långt prognosen sträcker sig. Kapaciteten på
befintliga gymnasieskolor i kommunen är idag fullt utnyttjad. För att i
framtiden kunna erbjuda alla ungdomar plats på gymnasieutbildning
bedöms det nödvändigt att öka Lunds kommuns kapacitet av
gymnasieplatser. Utbildningskansliet föreslår att utbildningsnämnden hos
kommunstyrelsen beställer ett tillskott som motsvarar prognostiserat
underskott av lokaler för gymnasieskola under perioden fram till en ny
gymnasieskola står klar.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-03-17
Utbildningskansliets justerade tjänsteskrivelse 2017-03-22.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningsdirektörens justerade tjänsteskrivelse och av
kommunstyrelsen beställa ett tillskott, vilket motsvarar
prognostiserat underskott av lokaler för gymnasieskola under
perioden fram till en ny gymnasieskola står klar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Månadsuppföljning, ekonomi

Dnr UN 2017/0171
En ekonomisk månadsuppföljning per februari 2017 har varit utskickad. I
denna prognostiseras ett 0-resultat.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga ekonomisk månadsuppföljning per februari 2017 till
handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Fastställande av elevplatser i år 1
gymnasieskolan i Lund, läsåret
2017/18

Dnr UN 2017/0166

Sammanfattning
Den 15 februari var sista ansökningsdag till gymnasieskolan inför
höstterminen 2017. Utifrån de sökandes förstahandsval planeras platser
till respektive program och skola. Utbildningskansliet har i samråd med
gymnasieskolornas rektorer lagt förslag på antal elevplatser i årskurs 1 i
gymnasieskolan i Lund till läsåret 2017/18.
Gymnasieplatser i Lunds gymnasieskolor finansieras av kommunbidrag
för lundaelever och genom interkommunal ersättning för elever från
andra kommuner.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2017 dnr
2017/0166
Sökande till gymnasieskolan i Lund 2017/18 samt förslag till elevplatser,
bilaga 1
Sökande till Lund från andra kommuner inom samverkan Skåne/ västra
Blekinge, bilaga 2
Lundaelever som sökt gymnasieutbildning hos annan huvudman,
bilaga 3
Sökande till fristående gymnasieskolor inom Lunds antagningsområde,
bilaga 4.

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

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

att

fastställa elevplatser i årskurs 1 på nationella program i gymnasieskolan i Lund läsåret 2017/18 enligt utbildningskansliets förslag
i bilaga 1,
gymnasieplatserna i Lunds kommun finansieras av kommunbidrag
för lundaelever och genom interkommunal ersättning för elever
från andra kommuner.

Beslut expedieras till:
Lunds gymnasieskolor
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Rapport över genomförd tillsyn hösten
2016, fristående verksamheter

Dnr UN 2017/0170

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har tillsynsansvar för förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg med enskild huvudman. Utbildningsnämnden har
också ansvar för insyn i fristående grundskolor med tillhörande fritidshem samt i fristående gymnasieskolor som är etablerade i Lunds
kommun. Enligt tillsyns- och insynsplanen som utbildningsnämnden
antog 2016-04-20 ska tillsyns- och insynsbesök ske i de fristående
verksamheterna minst vart fjärde år. Nämnden får därefter redovisningar
av besöken. Redovisningen sker vid två tillfällen per år. Den här redovisningen avser höstterminen 2016.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-06
Rapport över genomförd tillsyn hösten 2016
Rapporter över genomförd tillsyn hösten 2016
Sammanställning tillsyn höstterminen 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga tillsynsrapporten för höstterminen 2016 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad respektive Lund öster för
kännedom
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Rapport över genomförd insyn hösten
2016, fristående verksamheter

Dnr UN 2017/0172

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har tillsynsansvar för förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg med enskild huvudman. Utbildningsnämnden har
också ansvar för insyn i fristående grundskolor med tillhörande fritidshem samt i fristående gymnasieskolor som är etablerade i Lunds
kommun. Enligt tillsyns- och insynsplanen som utbildningsnämnden
antog 2016-04-20 ska tillsyns- och insynsbesök ske i de fristående
verksamheterna minst vart fjärde år. Nämnden får därefter redovisningar
av besöken. Redovisningen sker vid två tillfällen per år. Den här redovisningen avser höstterminen 2016.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-06
Rapport över genomförd insyn hösten 2016
Rapporter över genomförd insyn hösten 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga insynsrapporterna för höstterminen 2016 till handlingarna

Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad respektive Lund öster för
kännedom
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Yttrande över Remiss: Aktualisering
av LundaEko II

Dnr UN 2017/0107

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko
II, som är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling
2014-2020. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa
nuvarande ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun.
Den aktualiserade versionen har sänts på remiss till samtliga styrelser och
nämnder, för svar senast den 31 mars 2017.
Utbildningsnämnden har ett tydligt miljöuppdrag inskrivet i skollag och
läroplan. I läroplanen för gymnasieskolan är miljöperspektivet ett av de
övergripande perspektiven. Det betyder att undervisningen i olika ämnen
ska planeras utifrån ett miljöperspektiv. Efter avslutad gymnasieskola är
målet att samtliga elever har fått kunskaper om förutsättningarna för en
god miljö och en hållbar utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön, hälsan och samhället.
De ekonomiska konsekvenserna för utbildningsnämnden är svåra att
överblicka.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03, Yttrande över
”Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27”, UN 2017/0107
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december
2016, § 45 dnr KS 2016/0488
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03, ”Yttrande
över remiss: Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Skrivelse till Utbildningsdepartementet

Dnr UN 2017/0162

Sammanfattning
Den statliga satsningen Lärarlönelyftet innebär att vissa grupper undantas
helt från statsbidrag. Detta gäller lärare inom gymnasiets Diploma
Programme, grundskolor som följer internationell läroplan, Kulturskolan
samt inom vuxenutbildningen.
Utbildningsnämndens ordförande föreslår att en skrivelse skickas till
Utbildningsdepartementet och –utskottet för att påpeka att statsbidrag till
Lärarlönelyftet ska omfatta även dessa grupper.

Beslutsunderlag
Ordförandens tjänsteskrivelse 2017-03-07.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

översända en skrivelse om statsbidrag till Lärarlönelyftet till
Utbildningsdepartementet och Utbildningsutskottet i enlighet
med förslag i tjänsteskrivelse 2017-03-07.

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

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 2017-03-08.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna
att särskild återrapportering av vidtagna åtgärder ska ske i ett av
fallen
att uppdra åt förvaltningschefen att ta upp fråga om förtydligande
av rutiner vid nästa presidiemöte.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

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 22 mars 2017:
U Undervisnings- och elevärenden
Beslut nr 1—2195/16 i följande ärenden:
U:105 Ansökan och mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning
U:106 Ansökan och mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning
U:111 Ansökan, mottagande och antagning av elev till Särvux
U:107 Antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning, nr 1600—
19792/16, nr 1—1455/17
U:116 Mottagande Sfi, nr 1—3602/16
U:108 Beviljande av skolgång i annan kommun, gymnasial vuxenutbildning, nr 20001—20196/16
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 5—15/17
-ISLK, nr 1—2/17
-Polhemskolan, nr 148—154/16, nr 1/17
-Spyken, nr 156—157/16, nr 2—17/17
-Vipan, nr 127—128/16, nr 4—9/17
-Vuxenutbildningen, nr 7—10/17
-Modersmålscentrum, nr 17—34/17
-Utbildningskansli, nr 1—2/17
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 70—73/16, nr 1—5/17
12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 1—13/17
E Ekonomiärende
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag läsåret 2016/17, nr 1/17.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-03-08
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 15 februari 2017.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2017-03-22 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Anmälningar - inkomna skrivelser

Dnr UN 2017/0165

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 8
mars 2017:
Servicenämndens beslut
-§ 2 Utredning samlad måltidsorganisation.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-03-08.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam och rektor Torbjörn Hanö
informerar om att ett antal skolledare och chefstjänstemän på
utbildningskansliet inom kort kommer att företa en studieresa till
Skottland, för att besöka fyra olika skolor. Intryck från studieresan
kommer att samlas i en rapport, som kommer att redovisa för nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Information från nämndens ledamöter

Ordförande Anders Ebbesson (MP) lämnar följande information:
a) En konferens för utbildningsnämndens ledamöter samt förvaltningens
ledningsgrupp planeras äga rum tisdagen den 19 september. Programmet,
vilket ännu inte fastställts, kommer att ha som tema skola och
skolutveckling.
b) Kvalitetsdialoger har ägt rum under mars månad med våra fyra
gymnasieskolor, ISLK och Modersmålscentrum. För första gången
har representanter från Lunds samverkanskommuner deltagit i dessa
dialoger.
c) Världsvattendagen har i dag firats i Lund med en utbildningsdag i
Stadshallen, med deltagande av bland annat 350 elever från
gymnasieskolan Spyken.
d) I dag har även ett möte ägt rum kring Spykens miljöprojekt ”Hållbara
tillsammans i lärande för hållbar utveckling”, vilket sker i samarbete med
Naturskyddsföreningen. Vid nämnden möte i maj kommer att ske en
redovisning av projektet.
e) Ordföranden och Louise Rehn Winsborg (M) är inbjudna till
skoldialog på Polhemskolan.
Per Almén (S) och Ulf Nilsson (L) rapporterar från skolkonferens på
Lars-Erik Larsson-gymnasiet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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