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§ 140 Val av justerare samt bestämmande av 
tid för justering 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  utse Camilla Lundberg (L) till att justera dagens protokoll, med Per 

Almén (S) som ersättare 
 

att  justeringen äger rum måndagen den 18 december 2017, kl. 16:30 på 
utbildningskansliet.   
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§ 141 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa den utsända dagordningen med följande ändring: 

 
- Ärende 6 ”Kvalitetsanalyser läsåret 2016/17” behandlas omedelbart  
efter ärende 13 ”Begäran om utökad budgetram 2018 med anledning av 
ökat elevantal i IB-skolor”.     
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§ 142 Månadsuppföljning, lokaler inklusive 
Ny gymnasieskola  

Dnr UN 2017/0153 

Sammanfattning 
En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har 
varit utskickad. 
 
Lokalsamordnaren Magnus Sternudd och utbildningsdirektör Stefan 
Norrestam kommenterar olika objekt samt svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets sammanställning 2017-12-07. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  med godkännande lägga månadsuppföljningen till handlingarna.   
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§ 143 Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet  

Dnr UN 2017/0459 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematisk arbets-
miljöarbete AFS 2001:1 så genomför kommunen årligen en enkätunder-
sökning. Undersökningen görs av samtliga förvaltningar inom kommu-
nen i syfte att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med 
föreskrifterna. Finns det brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
detta förbättras och även dokumenteras skriftligen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2017. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     fastställa följande åtgärder inom systematiskt arbetsmiljöarbete 

under 2017:  
 
         - Implementera arbetsmiljöpolicyn bland förvaltningens 

medarbetare 
 
- Utbilda och skapa dialog kring riskbedömning bland chefer och 
skyddsombud. 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, HR-avdelningen 
Samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen 
Akten   
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§ 144 Ansökan från C Företaget om 
godkännande för rätt till bidrag 
avseende fristående pedagogisk 
omsorg  

Dnr UN 2017/0246 

Sammanfattning 
C Företaget är en ekonomisk förening som ansöker om rätt till bidrag för 
att starta pedagogisk omsorg i Lunds kommun. Huvudmannen ska i sin 
ansökan kunna bevisa att verksamheten kommer att bedrivas i ändamåls-
enliga lokaler, i grupper med en lämplig sammansättning och storlek 
samt att det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet för att 
tillgodose barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet.  

Ansökan är inte fullständig till sin utformning och beskriver inte till-
fyllest hur de avser att omsätta de krav som finns i skollag, läroplan samt 
Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Huvudmannen har 
erhållit riktlinjerna för ansökan och fått möjlighet att komplettera sin 
ansökan, vilket inte skett. Därför anser utbildningsförvaltningen att 
ansökan om rätt till bidrag bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 27 november 2017 
Ansökan från C Företaget med bilagor. 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Anders Ebbesson (MP) instämmer i yrkandet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     avslå C Företagets ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg i Lunds kommun. 

Protokollsanteckningar 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Maria Gunnevik (KD) 
medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Tillstånd för förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi bör 
överföras till Skolinspektionen då enhetlig behandling är viktigt.” 
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Beslut expedieras till: 
C Företaget 
Akten   
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§ 145 Bokslutsprognos per den 30 november 
2017  

Dnr UN 2017/0502 

Sammanfattning 
En ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november har varit 
utskickad och kommenteras av ekonomen Magnus Sternudd. 
Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,23 mnkr i 
förhållande till årets budget. 
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§ 146 Fastställande av elevpeng, prislista 
och bidragsbelopp för 
gymnasieskolan 2018  

Dnr UN 2017/0472 

Sammanfattning 
Resurserna till gymnasieskolorna i Lund fördelas genom en modell med 
elevpeng per program. De interkommunala priserna beräknas med ut-
gångspunkt från resursfördelningen till gymnasieskolorna och gym-
nasieskolans del av gemensamma kostnader på förvaltningens centrala 
enheter. 

Bidraget till fristående skolors gymnasieprogram ska i första hand 
motsvaras av elevens hemkommuns budgeterade kostnad för motsva-
rande program – ”Bidrag på lika villkor”. Med anledning av detta måste 
utbildningsnämnden bestämma principerna för hur resurserna ska för-
delas samt fastställa bidragsbeloppet per program och elev. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-28 med bilagor 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     fastställa elevpengen per program och elev till Lunds gymna-

sieskolor 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2017-11-28 
att     fastställa den definitiva prislistan per program och elev till 

kommuner med elever i Lunds gymnasieskolor för 2018 enligt 
bilaga 2 till tjänsteskrivelse 2017-11-28 

att     fastställa bidragsbeloppet per program och elev till fristående 
gymnasieskolor för 2018 enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelse 2017-
11-28 

att     bidrag utbetalas till enskilda huvudmän enligt bilaga 4 till 
tjänsteskrivelse 2017-11-28 

att elevpeng och bidrag till fristående skolor för lundaelever 
finansieras av kommunbidraget och elevpeng till Lunds 
gymnasieskolor för elever från andra kommuner finansieras genom 
interkommunal ersättning. 

Beslut expedieras till: 
Lunds gymnasieskolor 
Kommuner med elever i Lunds gymnasieskolor 
Fristående gymnasieskolor   
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§ 147 Fastställande av elevpeng, prislista 
och bidragsbelopp för 
gymnasiesärskolan 2018  

Dnr UN 2017/0473 

Sammanfattning 
Gymnasiesärskolan Vipan har en resursfördelningsmodell baserad på 
elevpeng per program. De interkommunala priserna beräknas med 
utgångspunkt från elevpengen och gymnasiesärskolans del av gemen-
samma kostnader på förvaltningens centrala enheter. Elevpengen per 
program ska bestämmas av utbildningsnämnden.  

Bidraget till fristående skolors gymnasiesärskoleprogram ska i första 
hand motsvaras av elevens hemkommuns budgeterade kostnad för 
motsvarande program – ”Bidrag på lika villkor”. Med anledning av detta 
måste utbildningsnämnden bestämma principerna för hur resurserna ska 
fördelas samt fastställa bidragsbeloppet per program och elev. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-28 med bilagor. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa elevpengen per program och elev till Lunds gymnasiesär-

skola 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2017-11-28 
att fastställa den definitiva prislistan per program och elev till 

kommuner med elever i Lunds gymnasiesärskola för 2018 enligt 
bilaga 2 till tjänsteskrivelse 2017-11-28 

att fastställa bidragsbeloppet per program och elev till fristående 
gymnasiesärskolor för 2018 enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelse 
2017-11-28 

att bidrag utbetalas till enskilda huvudmän enligt bilaga 4 till 
tjänsteskrivelse 2017-11-28 

att elevpeng och bidrag till fristående skolor för lundaelever 
finansieras av kommunbidraget och elevpeng till Lunds 
gymnasiesärskola för elever från andra kommuner finansieras 
genom interkommunal ersättning. 

  

Beslut expedieras till: 
Lunds gymnasiesärskola 
Kommuner med elever i Lunds gymnasiesärskola 
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Fristående gymnasiesärskolor  
Akten 
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§ 148 Fastställande av bidrag per elev i 
fristående grundsärskola 2018  

Dnr UN 2017/0505 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2013-04-25 beslut om att delegera till 
utbildningsnämnden att besluta om bidrag per elev i fristående 
grundsärskola. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-15 med Förslag till 
prislista 2018 (bilaga 1) 
Fastställd prislista för 2017 (bilaga 2). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa bidrag per elev i fristående grundsärskola 2018 i enlighet 

med bilaga 1. 
  

Beslut expedieras till: 
En Bit Extra AB 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 149 Verksamhetsplan med Internbudget 
2018  

Dnr UN 2017/0471 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2017-06-14/15 beslut om Ekonomi och 
Verksamhetsplan 2018-2020 med budget för 2018. För utbildnings-
nämnden fastställdes nettokostnadsramen för 2017 till 531 432 mkr.  

Utbildningskansliets verksamhetsplan samt förslag till fördelning av 
tilldelad nettokostnadsram framgår av utbildningskansliets 
tjänsteskrivelse jämte bilagor. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-28 med bilaga 1 
(Rapportuttag ur IT-ledningsstöd) 
Bilaga 1 Förslag till internbudget 2018. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     fastställa verksamhetsplan med internbudget 2018 i enlighet med 

bilagor. 

Beslut expedieras till: 
Utbildningsförvaltningens verksamheter 
Ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 150 Fastställande av timpris för 
modersmålsstöd 2018  

Dnr UN 2017/0504 

Sammanfattning 
Lektionspris för modersmålsstöd och studiehandledning höjs med 1,5 % 
år 2018. I priset ingår kostnader för undervisning, läromedel, 
administration och ledning av modersmålscentrum. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-15. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     fastslå pris per 60 minuters lektion år 2018 till 1 020 kr. 

Beslut expedieras till: 
Barn- och skolförvaltningen 
Modersmålscentrum 
Akten   
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§ 151 Begäran om utökad budgetram 2018 
med anledning av ökat elevantal i IB-
skolor 

Dnr UN 2017/0503 

Sammanfattning 
Inom kommunen finns två skolor, Kommunala, Internationella Skolan I 
Lund (ISLK) och fristående Lunds International School (LIS) som be-
driver skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier. Utöver skolpeng till-
delas dessa skolor en konceptspecifik ersättning per elev. Elevantalet vid 
skolorna har ökat till en nivå som överstiger det antal utbildningsför-
valtningen ram räcker till att finansiera. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-21. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     godkänna utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och av 

kommunstyrelsen begära utökad budgetram på 4 mkr till år 2018 
för konceptspecifik ersättning till skolor i kommunen som bedriver 
skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 152 Kvalitetsanalyser läsåret 2016/17  
Dnr UN 2017/0501 

Sammanfattning 
Enligt Skolverkets Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för 
skolväsendet ska huvudman respektive rektor dokumentera det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det som ska dokumenteras är uppföljning 
av åtgärder och resultat, analys av måluppfyllelse, identifierat utveck-
lingsbehov samt planerade eller genomförda åtgärder för ökad målupp-
fyllelse. I detta ärende redovisas det systematiska kvalitetsarbetet i form 
av kvalitetsanalyser för de verksamheter inom Utbildningsförvaltningen 
som följer läsår, d.v.s. gymnasieskolorna, International School of Lund-
Katedralskolan samt Modersmålscentrum i Lund. Dokumentationen 
omfattar läsåret 16/17. Redovisning av resultat och utvecklingsarbete på 
skol- och programnivå redovisas i respektive skolas/enhets kvalitets-
analys. I denna tjänsteskrivelse ges en sammanfattning av Utbildnings-
förvaltningens måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2017  
Enheternas kvalitetsanalyser läsåret 2016/17 
Reviderade bilagor 2 till enheternas kvalitetsanalyser, 2017-12-13. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga utbildningsförvaltningens dokumentation av det systematiska  
      kvalitetsarbetet, det vill säga tjänsteskrivelsen samt enheternas  
      kvalitetsanalyser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Skolinspektionen 
Akten   
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§ 153 Intern kontroll - redovisning av 2017  
Dnr UN 2017/0475 

Sammanfattning 
För 2017 redovisas granskning av tre kommungemensamma och två 
nämndspecifika kontrollaktiviteter: 

Det finns en avvikelse för handläggning av diskriminerings- och 
kränkningsärenden bland elever för vilka rutinerna måste förtydligas och 
bli mer enhetliga. 

Tillbudsrapportering fungerar enligt rutiner för personal. 

Rutiner vid upprepad frånvaro fungerar i stort sett, men hanteringen för 
att uppmärksamma återkommande korttidsfrånvaro är tungrodd i brist på 
utvecklat systemstöd. 

Det finns en viss avvikelse för hur ofta kravprofiler används vid 
rekrytering. 

Inventeringen av krisgrupper och krisplaner visar att de flesta enheter har 
en krisplan, men att det är otydligt hur ofta den revideras eller hur väl 
olika roller och funktioner är definierade. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 30 november 2017 
Utbildningsnämndens beslut om granskningsområden för 2017 (2016-12-
17 §142) 
Granskning intern kontroll 2017 Utbildningsnämnden (bilaga 1). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     godkänna granskningsrapporten med åtgärder efter utförd intern 

kontroll 2017. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 154 Intern kontroll - fastställande av plan 
för 2018  

Dnr UN 2017/0474 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förslag till kontrollaktiviteter för 2018 är 
 
* Att myndighetskrav kring systematiskt brandskyddsarbete följs 
* Att kontrollmiljön avseende dokumenthantering och 
informationssäkerhet är tillfredsställande. 
 
Utbildningsnämndens egna områden för intern kontroll 2018 föreslås bli 
 
* Granskning av informationsspridning mellan utbildningsförvaltningens 
kansli och enheterna 
* Granskning av om skolorna lever upp till styrdokumentens krav för att 
bedriva idrottsundervisning med befintliga lokaler. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 30 november 2017 
Handlingsplan för internkontroll 2018, Utbildningsnämnden (bilaga 1). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att      godkänna föreslagen handlingsplan för intern kontroll 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   
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§ 155 Yttrande över: Kommunrevisionens 
”Granskning av kommunens arbete 
med bemötande och tillgänglighet” 

Dnr UN 2017/0513 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett Ernst & Young  
(EY) i uppdrag att granska Lunds kommuns arbete med bemötande och 
tillgänglighet. Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna 
inte har prioriterat frågan.  
Kommunrevisionen önskar svar från samtliga nämnder samt kommun- 
styrelsen senast den 22 januari 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
Granskningsrapport, Lunds kommuns revisorer 2017-11-17 
Utbildningskansliets reviderade tjänsteskrivelse 2017-12-13. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att yttra sig över Kommunrevisionens ”Granskning av kommunens 

arbete med bemötande och tillgänglighet” i enlighet med 
utbildningskansliets reviderade förslag. 

Beslut expedieras till: 
Lunds kommuns revisorer 
Akten   
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§ 156 Fyllnadsval till 
skoldialog/modersmålsråd 

Dnr UN 2017/0508 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har 2016 fastställt riktlinjer för kontaktpolitiker i 
skoldialoger på skolorna samt modersmålsråd. Det finns vakanta platser 
till vilka det är möjligt för partigrupperna att nominera sina kandidater. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-30 
Utbildningsnämndens beslut 2016-09-21, § 82 ”Riktlinjer för kontakt- 
politiker” 
Aktuell lista över valda kontaktpolitiker. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  befria Helena Heintz (MP) från sina uppdrag som kontaktpolitiker för  
      Gymnasieskolan Spyken och Consensum 

 
att  utse Anders Ebbesson (MP) till ny kontaktpolitiker för Gymnasie- 
      skolan Spyken och Consensum 
 
att  utse Maria Gunnevik (KD) till ny kontaktpolitiker för Katedralskolan  
      och Modersmålscentrum efter Ludvig Hambraeus (KD) respektive  
      Marinko Lipovac (KD) 
 
att  utse Pär-Ola Nilsson (S) till ny kontaktpolitiker för Gymnasieskolan  
      Vipan efter Alma Carlsson (S). 
  

Beslut expedieras till: 
Utsedda kontaktpolitiker 
Akten   
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§ 157 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 2017-11-30. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att     lägga anmälan av kränkande behandling till handlingarna. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 158 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 13 december 2017: 

  

U  Undervisnings- och elevärenden 
U:7   Avstängning av elev, nr 10—11/17 
Nr 261—292 följande ärenden: 
U:38 Yttrande från hemkommun gymnasieskola 
U:45 Mottagande till utbildningar som inte utformats för en grupp elever 
U:54 Prioriteringsordning andra sökande, gymnasiesärskolan 
U:56 Mottagande på individuella program, gymnasiesärskolan 
Följande ärenden – finns i personnummerlista 2017/18: 
U:32 Ansvar för antagning till de olika utbildningar som anordnas av 
huvudmannen 
U:35 Beslut om behörighet och mottagande nationella program 
U:42 Beslut om behörighet och mottagande introduktionsprogram 
U:68 Urval till platser IMPRO och yrkesintroduktion 
U:69 Mottagande 
U:72 Urval 
U:74 Speciella färdigheter vid urval 
U:75 Förfarande vid antagning 
U:95 Antagning och urval till International Baccalaureate (IB) 
Nr 1-290/läsåret 2017/18 följande ärenden: 
U:36 Mottagande i första hand 
U:37 Mottagande i andra hand 
U:38 Yttrande från hemkommun 
U:44 Mottagande till utbildningar som utformats för en grupp elever 
U:45 Mottagande till utbildningar som inte utformats för en grupp elever 
U:53 I första hand ta emot kommuninnevånare 
U:54 Prioriteringsordning av andra sökande 
U:55 Mottagande i andra hand 
U:56 Mottagande på individuella program 
U:73 Antal platser i fri kvot - finns i personnummerlista 2017/18 
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U:96 Undantag från behörighet i engelska till gymnasieskolan, nr 
1—28/läsåret 16-17 
U:97 Beviljande av gymnasiestudier i utlandet för enskild elev enligt 
policybeslut av utbildningsnämnden, nr 1—7/läsåret 2017/18 

P Personalärenden 
P:1 Tillsättningar/förordnanden: 
-ISLK, nr 22—21/17 
-Polhemskolan, nr 115—116/17 
-Spyken, nr 45—46/17 
-Vipan, nr 115—145/17 
-Vuxenutbildningen, 41—43/17   
-Modersmålscentrum, nr 168—174/17 
-Utbildningskansli, nr 16—17/17 
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 73—74/17 
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 74—79/17 

E Ekonomiärenden 
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående enheter,  
nr 48/17 
E:28 Fördelning av tilläggsbelopp för elever med modersmålsundervis- 
ning på fristående gymnasie- eller gymnasiesärskola, nr 17—33/16, 1—
17/17 
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga 
revideringar, nr 4/17. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-27. 
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juni 2017. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 

utbildningsnämndens protokoll 2017-12-13 till handlingarna. 

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

Sammanfattning 
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 
13 december 2017:  

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

-§ 111 Beslut om organisation och finansiering av särskola (EVP-
uppdrag från KF juni 2016) 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 
-§ 42 Ansökan ur miljöanslaget till projektet Modellskola 2.0 (beslut om 
tilldelning med 268.000 kronor) 

Servicenämnden 
-§ 108 Rapport: Utredning gällande skolidrott, gymnastik och kampsport. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-11-27. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

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

 

Utvecklingsledaren Mia Reuterborg informerar om upplägg av 
Skolinspektionens förestående tillsyn i Lund januari-februari 2018. 
Utbildningsförvaltningen är berörd genom att ha skickat svar i form av 
begärda dokument. I övrigt kommer en prioriterad tillsyn att ske av 
Gymnasieskolan Vipan samt besök att göras på Gymnasiesärskolan 
Vipan. Den presenterade informationen vid dagens möte kommer att 
läggas ut i Mötesportalen och Meetings. 

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar information om: 

a) Rekryteringsarbetet gällande rektorstjänst till Hedda 
Anderssongymnasiet. 

b) Intryck från 16-kommuners konferens hösten 2017. Särskilt 
presenteras ”Hur klarar vi skolans kompetensförsörjning” från 
Utbildningsdepartementet, vilken även kommer att läggas ut i 
Mötesportalen och Meetings. 
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§ 161 Information från nämndens ledamöter 
Dnr UN 2017/0273 

 

Alexander Lewerentz (M) och Ulrika Wallin (L) rapporterar från 
skoldialog på Gymnasieskolan Spyken. 
 
Louise Rehn Winsborg (M) rapporterar från  
 
* besök hos Hippologiutbildningen på Flyinge 
 
* presidiebesök på Komvux 
 
* strategidag kring EVP 2019-21. 

 


