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Utbildningsnämnden 
 
Plats och tid Möteslokal Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån, 2017-06-21 

klockan 17.00–21.05 
  
Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande 

Stig Svensson (S), vice ordf 
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf 
Alexander Lewerentz (M) 
Per Almén (S) 
Helena Heintz (MP) 
Ulf Nilsson (L) 

  
Tjänstgörande ersättare Betty Jansson (M), tjänstgör för Ludvig Hambreus (KD) 

Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Elias Grabka (C) 
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Jesper Sahlén (V) 
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)  

  
Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), del av § 77-§ 89, kl. 17:20-21:05 

Edith Escobar (M) 
Ulrika Wallin (L) 

  
Övriga Stefan Norrestam, utbildningdirektör 

Ingela Arheden, antagningschef §§ 75-81 
Anna Röjås, adm chef 
Stewe Löfberg, nämndsekreterare 
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare §§ 75-83 
Annica Danielsson, ekonom §§ 79-81 
Yvonne Brogaard Nelson, utredare §§ 75-82 
Mari Bergqvist, chef Modersmålscentrum §§ 75-77 
Camilla Ekberg, bitr chef Modersmålscentrum §§ 75-77 
Torbjörn Hanö, rektor Polhemskolan §§ 75-81 

 
Justerare Per Almén (S) 
  
Paragrafer § 75-89 
  
Plats och tid för justering Tisdagen den 27 juni 2017, kl. 15:00 
 
Underskrifter  
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Sekreterare  
 Stewe Löfberg 
  
  
Ordförande  
 Anders Ebbesson (MP) 
  
  
Justerare  
 Per Almén (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-06-21 
  
Paragrafer § 75-89 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-06-28 Datum då anslaget tas ned 2017-07-20 
  
Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet  
  
  
Underskrift  
 Stewe Löfberg 
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§ 75 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att   utse Per Almén (S), med Ulf Nilsson (L) som ersättare, att justera  
       dagens protokoll 
 
att   justeringen äger rum på utbildningskansliet tisdagen den 27 juni  
       2017, kl. 15:00.   
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§ 76 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att   fastställa den utsända föredragningslistan med den ändringen att 

ärende 9 Ansökan från Dagmammorna i Öresund behandlas 
omedelbart efter ärende 7.   
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§ 77 Information om nya rutiner för 
modersmål inför läsåret 2017/18 

 

Utbildningsnämnden godkände vid sitt möte 2017-02-08, § 10 förslag till 
reviderade rutiner för modersmålsundervisning i Lund. Den största 
förändringen i rutinerna är att för deltagande inför hösttermin sker 
anmälan senast 1 maj.  
 
Mari Bergqvist, chef och Camilla Ekberg, bitr chef för Modersmåls-
centrum redovisar läget när det gäller anmälningar inför hösten gällande 
modersmålsundervisning och studiehandledning. Fler elever än någon-
sin är anmälda per juni 2017 och en tendens är att fler friskoleelever än 
tidigare anmälts. 
 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) föreslår att uppföljning av rutinerna 
sker till hösten 2017.   
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§ 78 Information om arbetet med AFS 
2015:04 - Organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, 
vilken utkom 2015, har till syfte att främja en god arbetsmiljö samt 
förebygga risk för ohälsa.  
 
Inom utbildningsförvaltningen har bildats en arbetsgrupp, bestående av 
representanter för skolledare och fackliga företrädare. Rektor 
Torbjörn Hanö, som ingått i arbetsgruppen, informerar om det 
dokument gruppen kommit fram till att arbeta efter när det gäller lärare. 
”Arbetsmetoder och arbetsredskap” är en viktig punkt och de övriga 
punkterna är 
 
•kompetens och bemanning 
•rimliga och tydliga mål 
•återkoppling på arbetsinsats 
•möjligheter till kontroll i arbetet 
•socialt stöd från chefer och kollegor 
•möjligheter till återhämtning. 
 
Avsikten är att utbildning i att arbeta efter dokumenten ska ske i höst 
samt att utvärdering ska ske till våren. 
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§ 79 Månadsuppföljning, lokaler inklusive 
Ny gymnasieskola 

Dnr UN 2017/0153 

 

En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har 
varit utskickad före mötet.  
Ekonom/lokalsamordnare Magnus Sternudd talar om att flertalet av 
objekten löper på som planerat.  
 
När det gäller ny gymnasieskola rapporteras inledningsvis att den 
tilltänkta förhyrningen av tillfälliga externa lokaler inte kommer att 
kunna förverkligas.  
 
Redovisning sker av den planerade etappindelningen av nybyggnation av 
gymnasieskola på nuvarande Svaneskolans tomt samt möjligheten att 
använda vissa av de nuvarande lokalerna under ombyggnadstiden.  
 
Vid dagens möte redovisas inkomna namnförslag på den nya 
gymnasieskolan från nämndledamöterna. Det bestäms att möjlighet ska 
ges att inkomma med ytterligare namnförslag senast den 30 juni. En lista 
med samtliga namnförslag skickas ut i början av juli och därefter har 
samtliga i nämnden en vecka på sig att rösta på ett till två av namn-
förslagen. 
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§ 80 Månadsuppföljning, ekonomi 
Dnr UN 2017/0171 

 

En ekonomisk månadsuppföljning har varit utskickad före mötet. 

I rapporten prognostiseras ett underskott på -8,1 mnkr i förhållande till 
årets budget. Jämfört med månadsuppföljningen per sista april är 
prognosen förbättrad med 1,9 mnkr. 
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§ 81 Information om sökandebild efter 
omval till gymnasieskolan läsåret 
2017/18 

Dnr UN 2017/0304 

Sammanfattning 
Statistik har varit utskickad före mötet gällande sökandebild efter 
elevernas omval per den 15 maj. 
 
Antagningschef Ingela Arheden lämnar ytterligare information om 
resultatet av elevernas omval till gymnasieskolan i Lund 2017/2018. 
 
En detaljerad antagningsstatistik kommer att presenteras vid nämndens 
oktobermöte.  
 
 
 
 
 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   
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§ 82 Ansökan från Dagmammorna i 
Öresund om rätt till bidrag att starta 
pedagogisk omsorg  

Dnr UN 2016/0428 

Sammanfattning 
Dagmammorna i Öresund AB ansöker om rätt till bidrag för att starta 
pedagogisk omsorg i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-06-15  
Ansökan från Dagmammorna i Öresund AB med bilagor 
Förvaltningsyttrande från barn- och skolförvaltning Lund öster  
Förvaltningsyttrande från barn- och skolförvaltning Lunds stad  
Fastställda riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild 
pedagogisk omsorg 2016-02-10. 

Yrkanden 
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Stig Svensson (S) 
instämmer i Anders Ebbessons (MP) bifallsyrkande. 
 
Ibrahim Kakahama (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget med fleras 
yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna rätt till bidrag för Dagmammorna i Öresund för i 

verksamheten inskrivna lundabarn. 
  

Reservationer 
Ibrahim Kakahama (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
avslagsyrkande, vilket ej vunnit bifall. 
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Beslut expedieras till: 
Dagmammorna i Öresund 
Barn- och skolförvaltningarna 
Akten   
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§ 83 Beställning av om- och tillbyggnad av 
Gymnasieskolan Vipan 

Dnr UN 2017/0295 

Sammanfattning 
Förändrade förutsättningar som lett till ökade kostnader föranleder 
förnyat beslut om beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan 
Vipan. Ny beställning  föreslås i enlighet med nu gällande lokalförsörj-
ningsprocess och lokalinvesteringsprocess.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse 2017-06-16  
Bilaga 1: Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan  
Bilaga 2: Illustrationsplan om- och tillbyggnad av Vipan                   
Bilaga 3: Kostnadsbedömning Campus Vipan ny- och ombyggnation. 

Yrkanden 
Anders Ebbesson yrkar tillägg med följande att-sats: 

att  möjligheterna till lokaleffektiviseringar som innebär lägre 
investeringsbelopp bör utredas i planeringen och genomförandet av 
projektet. 

Beslutsgång 
Utbildningsnämnden beslutar först att bifalla förvaltningens förslag till 
beslut med följande justering (kursiv): 
 
att  hos kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av 
Gymnasieskolan Vipan med funktioner motsvarande bilaga 1. 
 
Utbildningsnämnden beslutar därefter att bifalla ordförandens tillägg med 
en att-sats enligt ovan. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     hos kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av 

Gymnasieskolan Vipan med funktioner motsvarande bilaga 1, samt 
 

att     möjligheterna till lokaleffektiviseringar som innebär lägre in-
vesteringsbelopp bör utredas i planeringen och genomförandet  
av projektet.      
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Protokollsanteckningar 
Utbildningsnämndens ledamöter avger en gemensam 
protokollsanteckning enligt följande: 

Utbildningsnämnden ser positivt på att Vipan/Komvux-projektet 
realiseras med pedagogiska fördelar och reducerade totalytor som följd 
men vi är bekymrade över kostnadsutvecklingen. Nämnden ifrågasätter 
de förändringar som framtvingas genom flytten av ”Hjärtat” med 
fördyringar på cirka 30 miljoner som följd. Andra alternativ eller en 
återgång till det ursprungliga förslaget bör övervägas. 
 
I sydöstra hörnet föreslås fem byggnader renoveras som man tidigare 
bedömde skulle rivas. I en av dessa ska lokaler för gymnasiesärskolan 
iordningställas. Vi föreslår att man undersöker möjligheten att istället för 
att renovera bygger nytt i 3-4 våningar, eventuellt i kombination med 
bostäder. Då kan troligen andra ytor och lokaler frigöras. 
 
Även andra möjligheter till sänkta kostnader/ökade intäkter bör 
undersökas. 
 
Ett stort antal bil- och cykelparkeringsplatser ingår i förslaget. Antalet 
bör inte kraftigt överstiga det antal som idag finns på Vipan och Komvux 
tillsammans, dessutom bör de placeras i utkanten av området, t ex längs 
motorvägen och inte insprängda mellan byggnaderna som på den skiss 
som presenterats. 
 
Slutligen bör planerade ytor för utomhusidrott ses över för att om möjligt 
hitta en mera samlad lösning. 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 84 Deltagande i skoldialoger första 
halvåret 2017 

 

Utbildningsnämnden har fastställt riktlinjer för kontaktpolitiker. 
Kontaktpolitikerns uppdrag är att vara en av flera länkar mellan nämnd 
och verksamhet genom medverkan på Skoldialogen vid kommunala 
gymnasieskolor, vuxenutbildning och ISLK samt vid Modersmålsråd. 
 
Vid dagens möte ges möjlighet för ledamöterna att framföra erfarenheter 
från sitt deltagande hittills i dessa skoldialoger och modersmålsråd.  
 
Även i fortsättningen kommer att ges möjlighet till återrapportering från 
sitt deltagande vid dessa.  
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§ 85 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 2017-06-08. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 86 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 21 juni 2017:  

U Undervisnings- och elevärenden 
U:47 Antagning till gymnasiesärskolan, nr 2/17 
U:120 och U:121 Ingripanden vid tillsyn – föreläggande, nr 2/17  

P Personalärenden 
P:1 Tillsättningar/förordnanden: 
-Katedralskolan, nr 16—43/17 
-ISLK, nr 5/17—11/17 
-Polhemskolan, nr 2—21/17 
-Vipan, nr 40—55/17 
-Vuxenutbildningen, nr 11—20/17  
-Modersmålscentrum, nr 35—112/17 
P:4 Förflyttning till annan arbetsplats pga övertalighet, nr 1—2/17 
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 12—34/17 
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 39—49/17 
P:14 Tidsbegränsade lönetillägg, nr 1/17 

E Ekonomiärenden 
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal 
För belopp under 10 prisbasbelopp: a) Utbildningskansliet, nr 3/17 
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever fristående enheter,nr 
3/17 
E:27 Fördelning av tilläggsbelopp för Lundaelever med omfattande 
behov av särskilt stöd på gymnasieskola hos annan huvudman, nr 1—28 
läsåret 2016/17  
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga 
revideringar, nr 2/17. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-06-09. 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juni 2017. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 

utbildningsnämndens protokoll 2017-06-21 till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 87 Anmälningar 
Dnr UN 2017/0165 

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
21 juni 2017:  
 
JO:s beslut 
-Kritik mot Barn- och skolnämnden Lunds stad och Utbildningsnämnden 
för handläggningen av en begäran om rättelse av personuppgifter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
-§ 106 Ny vision för Lunds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- § 174 Delårsrapport 1 för Lunds kommun per den 31 mars 2017 
- § 177 Ansökan om medel till ett historiskt arrangemang på temat 
”En dag i Lunds historia” den 10 juni 2017.  

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-06-08. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 88 Information från förvaltningschefen 
Dnr UN 2017/0272 

 

Utbildningsdirektören informerar om  
 
a) JO:s beslut om kritik mot BSN Lunds stad och utbildningsnämnden för 
att en handläggning tagit för lång tid. 
 
b) Diskussioner som ägt rum med ordförandena för de båda lärarförbun-
den om innebörden av samverkan inom utbildningsförvaltningen. En 
gemensam utbildning av samtliga samverkansgrupper i förvaltningens 
verksamheter kommer att påbörjas under hösten. Även en gemensam 
utbildning kommer att ske i hur man skriver en risk- och konsekvens-
analys.  
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§ 89 Information från nämndens ledamöter 
Dnr UN 2017/0273 

 

Ordföranden påminner om den planerade nämndkonferensen den 19 
september på Grand Hotel. Inbjudan med program kommer att skickas ut 
inom kort. 

 


