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§ 124 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse Jesper Sahlén (V) till att justera dagens protokoll, med Camilla 

Lundberg (L) som ersättare 
 

att  justeringen äger rum måndagen den 20 november 2017, kl. 16:00 på 
utbildningskansliet.   
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§ 125 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa dagordningen med följande förändring: 

 
- tilläggsärende 16 ”Utökning gymnasieorganisation” behandlas  
omedelbart efter ärende 5.    
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§ 126 Hälsoanalys 2017 för elever  
Dnr UN 2017/0424 

 

Hälsoanalys 2017 för elever har varit utskickad före sammanträdet och 
kommenteras av utvecklingsledaren John Jönsson. 
 
Elevers förutsättningar att utvecklas och lära sig i skolan påverkas av 
hälsa och mående. Utbildningsförvaltningen följer upp elevers stress, 
hälsa, levnadsvanor, trygghet och likabehandling i de årliga 
enkätundersökningarna LUNK och Skolenkäten, som riktar sig till elever 
i grundskolan åk 5 och 8 och gymnasiet årskurs 2. 2017 genomfördes 
LUNK dessutom bland alla språkintroduktionselever på Gymnasieskolan 
Vipan och Polhemskolan. 
 
Av analysen framgår att elever i åk 2 som sammantagen grupp mår bra 
och trivs i skolan, men många elever är stressade. Andelen som är 
stressade i skolan eller av skolarbete efter skolan har däremot inte ökat 
över tid. Det är också färre elever som använder alkohol och droger än 
tidigare. I samtliga elevgrupper är det en högre andel som upplevt 
trakasserier eller kränkningar än tidigare och färre elever anser att vuxna 
reagerar om de får veta att en elev blivit kränkt jämfört med året innan.  
 
Liksom tidigare år är det stora skillnader mellan olika grupper. Flickor är 
mer stressade och mår sämre än pojkar och språkintroduktionselever mår 
sämre och trivs sämre i skolan än elever i Gy åk 2. 
 
Kompletterande material kommer att läggas ut efter mötet. 
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§ 127 Förändringar i 
diskrimineringslagstiftning  

Dnr UN 2017/0469 

 

Information om förändringar i diskrimineringslagstiftningen har varit 
utskickad före mötet och kommenteras nu av utvecklingsledaren Sara 
Alfredsson. 
 
Olika krav finns idag både i Diskrimineringslagen och Skollagen och 
från 2017 finns ett antal nyheter i Diskrimineringslagen. Det finns förslag 
om att Diskrimineringslagens regler gällande skollagsreglerad verksam-
het ska flyttas till Skollagen från den 1 juli 2018. 
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§ 128 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 kommenterar olika objekt samt svarar på frågor. 
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§ 129 Tilläggsärende: Utökning gymnasie-
organisation 

Dnr UN 2015/0141 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden föreslås besluta att utöka gymnasieorganisationen 
med ytterligare en gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, med start 
hösten 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-07. 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut, med följande tillägg: 
 
att  uppdra åt förvaltningschefen att i samverkan med barn- och skol-
förvaltning Lunds stad planera lokalutnyttjandet för en trygg och god 
skolmiljö för alla elever. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att   utöka gymnasieorganisationen med ytterligare en gymnasieskola, 

Hedda Anderssongymnasiet, med start höstterminen 2018, samt 
 

att  uppdra åt förvaltningschefen att i samverkan med barn- och skol-
förvaltning Lunds stad planera lokalutnyttjandet för en trygg och god 
skolmiljö för alla elever. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 130 Månadsuppföljning, ekonomi  
Dnr UN 2017/0171 

 

En ekonomisk månadsuppföljning har varit utskickad och kommenteras 
av ekonomen Magnus Sternudd. Utbildningsnämnden prognostiserar ett 
överskott på 2,9 mnkr i förhållande till årets budget. 
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§ 131 Rapport över genomförd tillsyn och 
insyn fristående verksamheter, våren 
2017  

Dnr UN 2017/0348 

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 vårterminen 2017. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-30 Rapport över 
genomförd tillsyn och insyn våren 2017 med bilagor: 
Rapporter över genomförd tillsyn och insyn våren 2017 
Sammanställning förelägganden vid tillsyn våren 2017. 

Yrkanden 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar att utbildningsnämnden ska 
lägga tillsyns- och insynsrapporterna för vårterminen 2017 med god-
kännande till handlingarna (tillägg kursivt). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga tillsyns- och insynsrapporterna för vårterminen 2017 med 

godkännande till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 132 Begäran om tilläggsanslag 2017 och 
utökad budgetram 2018 för nya lokaler  

Dnr UN 2017/0479 

Sammanfattning 
Under 2017 har Lunds gymnasieskolor fått tillskott av lokaler för att 
möta ett ökat tryck på utbildningsplatser, vilket medfört högre hyres-
kostnad för utbildningsförvaltningen. I Januari 2018 kommer ISLK 
(Lunds internationella skola) ta nya lokaler i bruk, vilket ger plats för fler 
elever, men även en ökad hyreskostnad. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-06. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att av kommunstyrelsen begära utökad budgetram 2018 på totalt 

25 470 tkr för att kompensera tillkommande hyres- och 
kapitalkostnader. 

  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 133 Yttrande över: Remiss - Ökade 
möjligheter till grundläggande 
behörighet på yrkesprogram och ett 
estetiskt ämne i alla nationella 
program  

Dnr UN 2017/0345 

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet föreslår att kurser som ger grundläggande 
behörighet till högskoleutbildning ska ingå i alla nationella program i 
gymnasieskolan. Förslaget innebär att yrkesprogrammens omfattning ska 
utökas till 2700 eller 2800 gymnasiepoäng och den garanterade under-
visningstiden för yrkesprogram föreslås utökas i motsvarande omfatt-
ning. Dessutom föreslås att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella 
program i gymnasieskolan, ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. 
Gymnasiearbetet föreslås även det omfatta 50 gymnasiepoäng. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse UN 2017/0345 
Utbildningsdepartementet promemoria ”Ökade möjligheter till grund-
läggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla 
nationella program” 

Yrkanden 
Alexander Lewerentz (M) yrkar, med instämmande av Louise Rehn 
Winsborg (M), att nämnden ska överlämna förvaltningens förslag till 
yttrande med tillägg för följande tre attsatser: 
 
att grundläggande högskolebehörighet fortsatt bör vara ett tillval på 
yrkesprogrammen eftersom det riskerar att ses som att obligatorium även 
om det går att välja bort, 

att estetisk verksamhet fortsatt bör vara valbart som en del av det 
individuella valet och inte tillföras som en obligatorisk kurs på samtliga 
nationella program, 

att gymnasiearbetets omfattning inte bör minskas eftersom det förbereder 
elever för gällande arbetssätt vid universitet och högskolor. 
 
Maria Gunnevik (KD) instämmer i Alexander Lewerentz med fleras (M) 
yrkande såvitt avser andra och tredje attsatsen. 
 
Per Almén (S) yrkar att nämnden ska yttra sig i enlighet med förvalt- 
ningens förslag.  
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Pär-Ola Nilsson (S), Stig Svensson (S), Elias Grabka (C), Jesper Sahlén 
(V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Per Alméns (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Utbildningsnämnden beslutar först att yttra sig i enlighet med förvalt- 
ningens förslag. 
 
Ordföranden ställer härefter proposition på Alexander Lewerentz (M) 
med fleras yrkande om en första tilläggsattsats mot avslag och finner 
att yrkandet avslagits. 
 
Ordföranden ställer sedan proposition på Alexander Lewerentz (M) med 
fleras yrkande om en andra tilläggsattsats mot avslag och finner att 
yrkandet avslagits. 
 
Ordföranden ställer till sist proposition på Alexander Lewerentz (M) med 
fleras yrkande om en tredje tilläggsattsats mot avslag och finner att 
yrkandet avslagits. 
 
Votering begärs om den tredje tilläggsattsatsen. 
 
Följande voteringsproposition fastställes: 

Ja för avslag på Alexander Lewerentz (M) med fleras yrkande 
Nej för bifall till Alexander Lewerentz (M) med fleras yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Per Almén (S), Pär-Ola Nilsson (S), Jesper Sahlén (V), Camilla 
Lundberg (L) och Elias Grabka (C) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M) och Maria 
Gunnevik (M) röstar nej. 
 
Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att avslå Alexander Lewerentz (M) med fleras yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att yttra sig enligt utbildningskansliets förslag. 
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Reservationer 
Alexander Lewerentz (M) och Louise Rehn Winsborg (M)  reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sina yrkanden, vilka ej vunnit bifall (proto-
kollsbilaga). 

Protokollsanteckningar 
Camilla Lundberg (L) medges lämna följande protokollsanteckning: 
 
”Estetiska kurser ska vara möjliga val även på de program som inte är 
utbildningar med estetisk inriktning”. 

  

Beslut expedieras till: 
Utbildningsdepartementet 
Akten 
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§ 134 Fastställande av sammanträdestider 
för utbildningsnämnden 2018  

Dnr UN 2017/0349 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska i enlighet med sitt reglemente fastställa 
sammanträdestider för nästkommande år senast på årets sista samman- 
träde. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-10-23. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2018 i 

enlighet med utbildningskansliets förslag. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   
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§ 135 Anmälan om 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 2017-10-31. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 136 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 15 november 2017:  

U Undervisnings- och elevärenden 
U:7 Avstängning av elev, nr 9/17 
U:80 Förlängd undervisning, nr 1—3/17 
U:120 och U:121 Ingripanden vid tillsyn – föreläggande, nr 3/17  

P Personalärenden 
P:1 Tillsättningar/förordnanden: 
-Katedralskolan, nr 58—80/17 
-ISLK, nr 19—21/17 
-Polhemskolan, nr 106—114/17 
-Vipan, nr 110—114/17 
-Vuxenutbildningen, 36—40/17   
-Modersmålscentrum, nr 161—167/17 
-Utbildningskansli, nr 14--15/17 
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 63—72/17 
P:14 Tidsbegränsade lönetillägg, nr 22—28/17 

E Ekonomiärenden 
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal 
För belopp under 10 prisbasbelopp: 
a) Utbildningskansliet, nr 7—8/17 
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 34—48/läsåret 2017/18 
 
Ö Övriga ärenden 
Ö:17 Avge yttranden på begäran från Skolinspektionen, BEO med flera,  
nr 5/17. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-01. 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juni 2017. 
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Yrkanden 
Stig Svensson (S) önskar veta vilka skälen är för förlängd undervisning 
av elever, vilket förekommer på en av våra gymnasieskolor. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 

utbildningsnämndens protokoll 2017-11-15 till handlingarna 
 

att  utbildningsdirektören ges i uppdrag att till kommande möte redovisa 
principer för gymnasieskolornas beviljande av förlängd undervis-
ning. 
 
 

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

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
15 november 2017: 

Kommunstyrelsens beslut 
-§ 296 Beställning av ombyggnad gradängsal, Katedralskolan 
-§ 305 Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska 
uppnå behörighet till gymnasiet” (SOU 2017:54) 

Servicenämndens beslut 
-§ 85 Tävlingsprogram avseende Hedda Anderssongymnasiet 
-§ 89 Internt hyresavtal avseende tillagningskök, Spyken byggnad F och 
G, Arkivgatan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-01. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

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

 

Utbildningsdirektören lämnar följande information: 

a) Uppföljning av det avstängningsärende, vilket redovisades vid 
nämndens oktobermöte. 

b) Under början av året kommer kvalitetsdialoger att anordnas för 
varje gymnasieskola, ISLK samt Modersmålscentrum. 
Utvecklingsgruppens medlemmar kommer att få inbjudan till dessa 
dialoger liksom två representanter för Lunds samverkanskommuner. 

c) Skolinspektionen kommer att göra prioriterad tillsyn på ett antal skolor 
på grundskolan samt på Gymnasieskolan Vipan i början av 2018. Kortare 
besök kommer att göras vid grundsärskolor samt gymnasiesärskolan på 
Vipan. 

d) Det pågår diskussioner om priset för skolmåltider 2018. Prishöjningar 
har aviserats i storleksordningen 8 %. 
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§ 139 Information från nämndens ledamöter 
Dnr UN 2017/0273 

 

Ordföranden lämnar följande information: 

a) Återrapportering från 16-kommuners konferens i Stockholm har 
aviserats till dagens möte, men kommer på grund av  dess omfattning att 
ske vid decembermötet. 

b) Rapportering från presidiebesök på Polhemskolan den 15 november 
respektive Vipan den 17 oktober. 

c) I egenskap av ordförande har han tillskrivit kommunstyrelsen om RCE 
Skånes framtid. 

Alexander Lewerentz (M) och Per Almén (S) rapporterar från skolkonfe-
rens på Lars Erik Larsson gymnasiet (LEL). 

 


