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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Utbildningsnämnden 
 
Plats och tid Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån., 2017-10-18 klockan 17.00–

20.54 
  
Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande, §§ 111-123, kl 18:05-20:54 

Stig Svensson (S), ordförande §§ 107-110, vice ordförande §§ 111-
123 
Per Almén (S) 
Helena Heintz (MP) 
Ulf Nilsson (L) 
Jesper Sahlén (V) 
Elias Grabka (C) 
Maria Gunnevik (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Edith Escobar (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M) 

Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M) 
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) §§  107-110 
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)  

  
Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), kl. 17:27-20:54 

Ulrika Wallin (L) 
Ibrahim Kakahama (V) 
Nikolas Pieta Theofanous (C), kl. 17:54-20:54 

  
Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör  

Anna Röjås, adm chef, §§ 107-117 
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 107-110 
Stewe Löfberg, nämndsekreterare 
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 107-118 
Annica Danielsson, ekonom, §§ 107-117 
Torbjörn Hanö, rektor/åhörare, §§ 107-117 
Ulrika Wiman, rektor/åhörare, §§ 107-117 
Mari Bergqvist, chef Modersmålscentrum, §§ 107-109 
Camilla Ekberg, bitr chef Modersmålscentrum, §§ 107-109 
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet, §§ 107-122, kl. 
17:00-20:45 

 
Justerare Helena Heintz (MP) 
  
Paragrafer § 107-123 
  
Plats och tid för justering Utbildningskansliet måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00 
 
Underskrifter  
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Sekreterare  
 Stewe Löfberg 
  
  
Ordförande  
 Stig Svensson (S) §§ 107-110     Anders Ebbesson (MP) §§ 111-123 
  
  
Justerare  
 Helena Heintz (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-10-18 
  
Paragrafer § 107-123 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-10-24 Datum då anslaget tas ned 2017-11-15 
  
Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet  
  
  
Underskrift  
 Stewe Löfberg 
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§ 107 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse Helena Heintz (MP) till att justera dagens protokoll, med Jesper    

        Sahlén (V) som ersättare 
 

att  justeringen äger rum måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00 på    
      utbildningskansliet. 
  
  
    



    
Utbildningsnämnden Protokoll 5 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2017-10-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa den utsända föredragningslistan med följande 

tilläggsärende, att behandlas omedelbart efter ärende 5    
Månadsuppföljning lokaler: 

 
      - Val till politisk referensgrupp.    
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§ 109 Uppföljning av nya rutiner för 
modersmål 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. Vid nämndens junimöte redovisades läget gällande 
anmälningar inför hösten. 
 
Mari Bergqvist, chef och Camilla Ekberg, bitr chef för 
Modersmålscentrum redovisar en aktuell bild av läget i oktober. 
Antalet anmälda elever till modersmålsundervisning och 
studiehandledning har ökat sedan juni. Tendenser är främst att  
 
- friskoleelever ökar markant 
- studiehandledning ökar 
- elever byter språk under terminen 
- förskolor i Lunds Stad beställde plötsligt modersmålsstöd på nytt 
- rekryteringar i arabiska, dari, somaliska 
- vakanser i romani och teckenspråk. 
 
Vidare finns behov av ny rutin för avanmälan av elever. 
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§ 110 Antagningsstatistik läsåret 2017/18 
Dnr UN 2017/0443 

 

Antagningsstatistik för läsåret 2017/18 har varit utsänd och kommenteras 
nu av antagningschefen Ingela Arheden. 
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§ 111 Månadsuppföljning, lokaler inklusive 
Ny gymnasieskola  

Dnr UN 2017/0153 

 

En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har 
varit utskickad. 
 
Lokalsamordnaren Magnus Sternudd och utbildningsdirektör Stefan 
Norrestam svarar på frågor samt kommenterar olika objekt. 
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§ 112 Val till politisk referensgrupp 
Dnr UN 2017/0451 

Sammanfattning 
Servicenämnden har vid behandling av ärendet Tävlingsprogram 
avseende Hedda Anderssongymnasiet beslutat att det ska tillsättas en 
politisk referensgrupp med representanter för utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och servicenämnden; fyra 
representanter för varje nämnd. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse följande representanter till referensgruppen: 

 
      Stig Svensson (S), Anders Ebbesson (MP), Louise Rehn Winsborg 

(M) och Ulf Nilsson (L) 
 

att  referensgruppen vid behov ska stämma av med utbildningsnämndens 
utvecklingsgrupp. 

   

Beslut expedieras till: 
Servicenämnden 
Akten   
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§ 113 Personalredovisning  

Sammanfattning 
I enlighet med fastställt årshjul ska en personalredovisning göras på 
nämndens oktobermöte. 

Adm chef Anna Röjås redovisar 
 
- sjukfrånvarostatistik med olika variabler, ur vilken framgår att 
utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro 2017 ligger på 4,4 % 
 
- utfall löneöversyn 2017 per förvaltning samt för vissa yrkesgrupper 
 
- personalomsättning för de största yrkesgrupperna i kommunen 2016-
2017 
 
- pensionsavgångar 2017-2027.  
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§ 114 Månadsuppföljning, ekonomi  
Dnr UN 2017/0171 

 

En ekonomisk månadsuppföljning har varit utskickad och kommenteras 
av Magnus Sternudd.  
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -3,75 mnkr i 
förhållande till årets budget. Hela underskottet ligger inom 
vuxenutbildningen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga månadsuppföljningen ekonomi till handlingarna.   
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§ 115 Rapportering till kommunstyrelsen om 
arbetet med internbudget 2018  

Dnr UN 2017/0350 

Sammanfattning 
Senast den 31 december 2017 beslutar nämnderna om respektive 
verksamhetsplan och internbudget 2018. För att säkerställa att detta blir 
gjort vill kommunstyrelsen ha indikation om hur arbetet går. Därför 
uppmanas nämnderna att redogöra om arbetet med verksamhetsplan och 
internbudget 2018 har påbörjats eller ej. 
 
Hur är nämnden involverad i arbetet med internbudgeten för 2018? 
 
Finns det något i internbudgeten som kräver kommunfullmäktigebeslut 
eller är av annan väsentlig betydelse som kommunstyrelsen behöver 
känna till? 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-05 
Månadsuppföljning, ekonomi (separat ärende). 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för partigruppsvisa överläggningar kl. 19:41-
19:46. 

Yrkanden 
Ulf Nilsson (L) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta 
 
att avslå förslaget om att uppmana kommunfullmäktige upphäva beslutet 
om lärlingslön för elever inom Vård- och omsorgs- samt Barn- och 
fritidsprogrammet  
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om resebidrag för 
elever med växelvis boende inom Lunds kommun 
 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till  
kostnadsbesparingar.  
 
Elias Grabka (C), Edith Escobar (M) och Maria Gunnevik (KD) 
instämmer i Ulf Nilssons (L) yrkande. 
 
Jesper Sahlén (V) yrkar avslag på första och andra att-satsen i 
förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att utbildningsnämnden i 
stället ska  
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 - begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 4,1 miljoner för att kunna 
fortsätta finansiera satsningar på lärlingslöner för elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet i samband med 
arbetsplatsförlagt arbete samt att om ej detta tilläggsanslag erhålles 
anhålla hos kommunfullmäktige om att tidigare beslut upphävs 
 
- begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 1,0 miljoner för att kunna 
fortsätta finansiera resebidrag för elever med växelvis boende samt att 
om ej detta tilläggsanslag erhålles anhålla hos kommunfullmäktige om att 
tidigare beslut upphävs. 
 
Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI) och Anders Ebbesson (MP) 
instämmer i Jesper Sahléns (V) yrkande. 
 
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens tredje att-sats om 
tilläggsanslag inför starten av Hedda Anderssongymnasiet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Jesper Sahléns (V) med fleras 
yrkande mot Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande gällande beslutet om 
lärlingslön och finner Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande bifallet. 
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande  
Nej för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI), Per 
Almén (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja. 
 
Edith Escobar (M), Camilla Lundberg (L), Ulf Nilsson (L), Elias 
Grabka (C) och Maria Gunnevik (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande. 
 
Ordföranden ställer härefter proposition på Jesper Sahléns (V) med fleras 
yrkande mot Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande gällande beslutet 
om resebidrag och finner Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande bifallet. 
 
Votering begärs. 
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Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande  
Nej för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI), Per 
Almén (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja. 
 
Edith Escobar (M), Camilla Lundberg (L), Ulf Nilsson (L), Elias 
Grabka (C) och Maria Gunnevik (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande. 
 
Ordföranden fortsätter med att ställa proposition på sitt eget yrkande om 
bifall till den tredje att-satsen i förvaltningens förslag gällande tilläggs-
anslag inför starten av Hedda Anderssongymnasiet mot avslag och finner 
sitt eget yrkande bifallet. 
 
Ordföranden ställer till sist proposition på Ulf Nilssons (L) med fleras 
yrkande om uppdrag till förvaltningen mot avslag och finner att yrkandet 
avslagits. 
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande  
Nej för bifall till avslag på yrkandet. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Edith Escobar (M), Camilla Lundberg (L), Ulf Nilsson (L), Elias 
Grabka (C) och Maria Gunnevik (M) röstar ja. 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI), Per 
Almén (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej. 
 
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att avslå Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 4,1 miljoner för att kunna 

fortsätta finansiera satsningar på lärlingslöner för elever på Vård- 
och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet i 
samband med arbetsplatsförlagt arbete samt att om ej detta 
tilläggsanslag erhålles anhålla hos kommunfullmäktige om att 
tidigare beslut upphävs 
 

att   begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 1,0 miljoner för att kunna 
fortsätta finansiera resebidrag för elever med växelvis boende samt 
att om ej detta tilläggsanslag erhålles anhålla hos kommunfull-
mäktige om att tidigare beslut upphävs 
 

att  av kommunstyrelsen begära tilläggsanslag på 1 mnkr/år för extra 
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet. 

Reservationer 
Ulf Nilsson (L), Edith Escobar (M), Elias Grabka (C) och Maria 
Gunnevik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkanden,  
vilka ej vunnit bifall (protokollsbilaga). 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 116 Fastställande av arbetsmiljöpolicy för 
utbildningsförvaltningen  

Dnr UN 2017/0338 

Sammanfattning 
Den 20 december 2016 anmäldes gymnasieskolan Vipan enligt Arbets- 
miljölagen kapitel 6 § 6a till Arbetsmiljöverket. Av det följde en in-
spektion den 31 januari 2017. Enligt den underrättelse som kom utbild-
ningsförvaltningen tillhanda den 27 april 2017 övervägde Arbetsmiljö-
verket att besluta om ett föreläggande. I inspektionsrapporten ställs det 
bland annat krav på att Gymnasieskolan Vipan behöver se över och 
revidera befintlig arbetsmiljöpolicy. En arbetsmiljöpolicy bör vara 
kommungemensam, men i avvaktan på en sådan föreslår utbildningsför-
valtningen att föreliggande förslag till arbetsmiljöpolicy ska gälla för 
utbildningsförvaltningen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-10-05 
Förslag till Arbetsmiljöpolicy för utbildningsförvaltningen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa Arbetsmiljöpolicy för utbildningsförvaltningen enligt 

bilaga. 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningens samtliga verksamheter 
Fackliga organisationer 
Elevskyddsombud 
Akten   
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§ 117 Utredning om möjligheterna att 
förbättra lärarnas arbetssituation 
genom avlastning av arbetsuppgifter 
eller andra insatser  

Dnr UN 2017/0351 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-16 § 120 att uppdra åt 
förvaltningen att genomföra en utredning om möjligheterna att förbättra 
lärarnas arbetssituation genom avlastning av arbetsuppgifter eller andra 
insatser och att i utredningen beakta om nya tjänster eller utvidgning av 
arbetsinnehållet på idag befintliga icke-lärartjänster kan minska 
arbetsbördan samt, i det fall det kan vara en lösning, lägga förslag på nya 
tjänster. Uppdraget skulle redovisas i nämnden under våren 2017. 
 
Då det under våren arbetats intensivt med att ta fram en process för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön sker redovisningen av hela 
uppdraget först nu. 
 
Den framarbetade processen för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön som tagits fram i samverkan med lärarförbunden 
redovisades muntligt på utbildningsnämndens sammanträde den 21 juni 
2017. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2017 dnr UN 
2017/0351 jämte bilagor. 
Utbildningsnämndens beslut den 26 november 2016, § 120 dnr UN 
2016/0383. 

Yrkanden 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut med följande tillägg: 
 
att  frågan om lärarnas arbetssituation beaktas i samband med 
fastställande av internbudget 2018. 
 
Stig Svensson (S) och Ulf Nilsson (L) instämmer i Anders Ebbessons 
(MP) yrkande. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att uppdraget från utbildningsnämnden är genomfört och redovisat 

 
att     frågan om lärarnas arbetssituation beaktas i samband med 

fastställande av internbudget 2018.  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 118 Yttrande över: Motion från Philip 
Sandberg (L) m.fl.”Förbättra och 
effektivisera städningen på våra 
skolor”  

Dnr UN 2017/0329 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning. 
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut 
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna 
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Utbildningsnämnden ska 
avge ett yttrande i ärendet. 

Det finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall 
organiseras. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att respektive 
enhet/skola ska få välja organisationsform man anser bäst. Lokalvård i 
egen regi, köp från Serviceförvaltningen eller extern entreprenad. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26  
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017. 

Yrkanden 
Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till svar på 
motionen.  
 
Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD), Edith Escobar (M) och Anders 
Ebbesson (MP) instämmer i Jesper Sahléns (V) yrkande. 
 
Ulf Nilsson (L) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Jesper Sahléns (V) med 
fleras yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från Philip 
Sandberg m fl, Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor” 2017-09-26. 
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Reservationer 
Ulf Nilsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande, 
vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga). 

Protokollsanteckningar 
Elias Grabka (C) medges lämna följande protokollsanteckning: 

C yrkar bifall till förvaltningens förslag men tar inte ställning till 
innehållet i motionen i nämnden utan lämnar frågan om motionens 
innehåll för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Jesper Sahlén medges lämna följande protokollsanteckning: 

(V) anser att städning ska bedrivas i egen regi.  
 
Daniel Beckman (FI) instämmer i Jesper Sahléns protokollsanteckning. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 119 Anmälan av kränkande behandling av 
elever 

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 2017-10-05. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga anmälan av kränkande behandling av elever till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 120 Anmälan av 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 18 oktober 2017: 
 
U Undervisnings- och elevärenden 
U:7 Avstängning av elev, nr 4—8/17  

P Personalärenden 
P:1 Tillsättningar/förordnanden: 
-ISLK, nr 14—18/17 
-Polhemskolan, nr 66—105/17 
-Spyken, nr 29—44/17 
-Vipan, nr 69—109/17 
-Vuxenutbildningen, nr 36—37/17  
-Modersmålscentrum, nr 120—160/17 
-Utbildningskansli, nr 11—13/17 
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 51—62/17 
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 57—73/17 

E Ekonomiärenden 
E:17 Beviljande/avslag på ansökan om bidrag till läromedel och skol- 
måltider, nr 1—7/läsåret 2017/18 
E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg: nr 1—
38/läsåret 2017/18  

Ö Övriga ärenden 
Ö:17 Avge yttranden på begäran från Skolinspektionen, BEO, nr 1—
4/17. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-10-10. 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juni 2017. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av delegationsbeslut 2017-10-18 till handlingarna. 
 

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

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
18 oktober 2017: 

Skolinspektionens beslut 

-att godkänna Lärande i Sverige som huvudman för utökning av 
utbildning vid Realgymnasiet i Lund (restaurang- och livsmedel-
programmet) 

-att avslå ansökan om godkännande av Thoren Innovation School AB 
som huvudman för gymnasieskola avseende utökning av det nationella 
estetiska programmet med inriktningen estetik och media samt 
teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling 
samt produktionsteknik 

-att godkänna ProCivitas AB som huvudman för gymnasieskola avseende 
utökning av utbildning (inriktning beteendevetenskap på samhällsveten- 
skapsprogrammet). 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-10-05. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 122 Information från nämndens ledamöter 
 

1) Anders Ebbesson (MP) redovisar sina intryck från presidiebesök på 
gymnasieskolan Vipan. 
 
2) Ordföranden och utbildningsdirektören kommer att åka till 16-
kommuners konferens i Stockholm den 19 och 20 oktober. Rapport från 
konferensen kommer att ske vid nästa nämndmöte. 
 
3) Stig Svensson (S) rapporterar från konferens om vuxnas lärande.  
 
4) Presidiet har deltagit vid kommunstyrelsens arbetsutskott behandling 
av ärendet om samlokalisering av Vipan/Komvux. 
 
5) Stig Svensson (S) och Louise Rehn Winsborg (M) har deltagit från 
presidiet i Kommunrevisionens möte om uppföljning av 
utbildningsnämndens verksamhet och resultat. 
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§ 123 Information från förvaltningschefen 
 

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om ett antal ärenden 
gällande avstängning av elever. 

 


