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Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
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Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
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Elias Grabka (C)

Ersättare

Alma Carlsson (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Edith Escobar (M), tjänstgör för Ludvig Hambreus (KD)
Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)
Helena Falk (V)
Ibrahim Kakahama (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C)
Daniel Beckman (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Ingela Arheden, antagningschef
Anna Röjås, adm chef
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Annica Danielsson, ekonom §§ 1-3
Magnus Sternudd, ekonom §§ 1-3
Judit Pozna Meding, kommunikatör §§ 1-3
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
Eva Lundin, personalföreträdare LR
Två åhörare

Justerare

Elias Grabka (C)

Paragrafer

§ 1-4

Plats och tid för justering Utbildningskansliet torsdagen den 12 januari 2017, kl. 12:00
Underskrifter
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§1

Val av justerare samt bestämmande av
tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Elias Grabka (C) till att justera dagens protokoll, med Helena
Heintz (MP) som ersättare
att justeringen äger rum torsdagen den 12 januari 2017, kl. 12:00 på
utbildningskansliet.
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§2

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Ekonomi- och verksamhetsplan 20182020 - budgetskrivelse med
konsekvensanalys

Dnr UN 2016/0364

Sammanfattning
Samtliga nämnder har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram
förslag för att sänka kostnaderna utifrån tre nivåer samt att beskriva
konsekvenserna av förslagen. Utbildningsförvaltningen har under senare
delen av hösten 2016 arbetat fram förslag på åtgärder för sänkt kostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-22
Bilaga 1-3
Kommunstyrelsens beslut från 2016-09-07 (KS 2016/0789, § 236 och
§ 236/01).

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) och Stig Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg gällande vuxenutbildningen:
- att beräknad effekt på sidan 6 avseende Ökad andel vuxenutbildning
hos upphandlad anordnare anges till 3000
- att texten i första kolumnen ändras till ”Ökad andel vuxenutbildning hos
upphandlad anordnare och/eller effektivisering av egen verksamhet”
- att texten i kolumnen ”Anmärkning” stryks.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet av Anders
Ebbesson (MP) och Stig Svensson (S).
Ulf Nilsson (L) instämmer i avslagsyrkandet.
Jesper Sahlén (V) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta
att inte översända en skrivelse med möjliga nedskärningar till
kommunstyrelsen
att hos kommunstyrelsen äska om pengar till kompensation för ett
allmänt lönelyft för alla lärare på vuxenutbildningen, ISLK och Diploma
programme, eftersom att dessa är utestängda från möjligheten att få
tillgång till det statliga lärarlönelyftet, med 2100 tkr årligen.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar avslag på Jesper Sahléns (V) yrkande.
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Louise Rehn Winsborg (M) yrkar vidare bifall till förvaltningens första,
tredje och fjärde att-sats samt bifall till andra att-satsen med följande
tillägg (kursiv):
att hos kommunstyrelsen, liksom tidigare år, äska om införande av en
volymbaserad resurstilldelning av Sfi-verksamheten.
Jesper Sahlén (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Louise Rehn
Winsborgs (M) tilläggsyrkande.
Stig Svensson (S) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta om följande
tillägg:
att vidarebefordra samverkansprotokollet till kommunstyrelsen.
Sammanträdet ajourneras för partigruppsvisa överläggningar kl. 17:44 17:54.

Beslutsgång
Sedan sammanträdet återupptagits ställer ordföranden först proposition
på Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens första att-sats mot Jespers Sahléns (V) yrkande om avslag på
densamma och finner att förvaltningens första att-sats har bifallits.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Jesper Sahléns (V) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Per Almén (S), Alma
Carlsson (S), Helena Heintz (MP), Louise Rehn Winsborg (M),
Alexander Lewerentz (M), Ulf Nilsson (FP), Elias Grabka (C) och Edith
Escobar (M) röstar ja.
Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Med röstsiffrorna 10-1 har utbildningsnämnden således bifallit Anders
Ebbessons (MP) yrkande om bifall till förvaltningens första att-sats.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens andra att-sats,
med tillägg enligt Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande, mot
avslag och finner att den andra att-satsen har bifallits med tillägg.
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Ordföranden fortsätter att ställa proposition på Anders Ebbessons (MP)
med fleras yrkande om bifall till förvaltningens tredje att-sats mot Jesper
Sahléns (V) yrkande om ändrad formulering av att-satsen och finner att
förvaltningens tredje att-sats bifallits.
Ordföranden ställer därpå proposition på yrkande om bifall till
förvaltningens fjärde att-sats mot avslag och finner att den bifallits.
Ordföranden ställer vidare proposition på sitt eget och Stig Svenssons (S)
yrkande om tillägg gällande vuxenutbildningen i tjänsteskrivelsen mot
Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras avslag på detsamma och finner
att sitt eget med fleras yrkande har bifallits.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Ebbesson (MP) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Per Almén (S), Alma
Carlsson (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf
Nilsson (FP), Elias Grabka (C) och Edith Escobar (M) röstar nej.
Med röstsiffrorna 6-5 har utbildningsnämnden således bifallit Anders
Ebbessons (MP) med fleras yrkande om förändringar gällande
vuxenutbildningen i tjänsteskrivelsen.
Utbildningsnämnden beslutar till sist att bifalla Stig Svenssons (S)
yrkande om att bilägga samverkansprotokollet till kommunstyrelsen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens budgetskrivelse med konsekvensanalys
gällande EVP 2018 – 2020 med följande tillägg
- att beräknad effekt på sidan 6 avseende Ökad andel
vuxenutbildning hos upphandlad anordnare anges till 3000
- att texten i första kolumnen ändras till ”Ökad andel
vuxenutbildning hos upphandlad anordnare och/eller
effektivisering av egen verksamhet”
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- att texten i kolumnen ”Anmärkning” stryks,
samt att översända den till kommunstyrelsen, i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut från den 7 september
att hos kommunstyrelsen äska, liksom tidigare år, om införande av en
volymbaserad resurstilldelning av Sfi-verksamheten
att hos kommunstyrelsen äska om kompensation för lärarlönelyftet till
Diploma programme, ISLK och Vuxenutbildningen med 2100 tkr
årligen
att hos kommunstyrelsen äska om kompensation för förstelärare till
Diploma Programme och ISLK med 600 tkr årligen, samt
att bilägga samverkansprotokollet till kommunstyrelsen.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna
yrkanden, vilka ej vunnit bifall (två protokollsbilagor).
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Louise Rehn Winsborgs (M)
avslagsyrkande, vilket ej vunnit bifall.
Härutöver lämnas reservation av Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson
(L) och Elias Grabka (C) angående behandlingen av EVP-ärendet
(protokollsbilaga).

Protokollsanteckningar
Feministiskt Initiativ håller helt med i Vänsterpartiets yrkande. Fi ser
allvarligt på nedskärningarna för elevernas samt personalens hälsa och
välmående, och ser de akuta behoven av att tillföra mer resurser.
Daniel Beckman (FI)
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§4

Investeringsplan för
utbildningsnämnden 2018-2022

Dnr UN 2016/0439

Sammanfattning
Inför kommunfullmäktiges beslut om investeringsram ska nämnderna
besluta om investeringsbehov. Investeringsplanen utgör bedömning av
investeringbehov för perioden 2018-2022.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-01-02
Investeringsplan 2018-2020 fastställd av kommunfullmäktige 2016-0615—16 (bilaga 1)
Utbildningskansliets förslag till investeringsbehov (bilaga 2)
Befolknings/elev prognos 2023 (bilaga 3).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningskansliets förslag till investeringsbehov
2018-2022 enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare
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Reservation
Utbildningsnämnden, 11/1 2017, ärende 3
“Ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020 – budgetskrivelse med konsekvensanalys”

Nej till nedskärningar i Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning!
Inför 2018 års budget har kommunens styrande partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet,
aviserat stora nedskärningar i hela kommunen. Nämnderna har fått i uppdrag att räkna på
nedskärningar på 3 %, 5 % och 7 % och lägga fram förslag på möjliga nedskärningar.
Vänsterpartiet motsätter sig alla nedskärningar i Lunds kommun som försämrar välfärden för
lundaborna och gör arbetsmiljön för Lunds kommuns anställda sämre. Skolan, omsorg och
det sociala arbetet är idag så slimmat att det finns väldigt små möjligheter att göra
“effektiviseringar” som sparar pengar utan att kärnverksamheten och arbetsmiljön försämras.
Nedskärningsförslag som nämnderna presenterar kommer innebära kännbara försämringar
för lundaborna och göra vardagslivet både svårare och tråkigare.
Vi säger därmed nej till att översända denna lista med nedskärningar till kommunstyrelsen.
En lista som bland annat innehåller förslag på att minska hur många människor som ska få
möjlighet att läsa på KomVux samt minska möjligheten att läsa sin vuxenutbildning på annat
sätt än via distansutbildning. En utbildningsform som passar vissa men inte alla. Bra
utbildning är oerhört viktigt både för individer i samhället och för samhället i stort. Vill vi att
det positiva trendbrott som vi ser kunskapsresultaten i senaste Pisamättningen inte enbart
vara en engångsföreteelse så måste vi från Lunds sida bidra med att inte hantera
utbildningen på detta sätt som det finns förslag på i denna skrivelse.

Jesper Sahlèn
Vänsterpartiet

Helena Falk
Vänsterpartiet

Ibrahim Kakahama
Vänsterpartiet

Reservation
Utbildningsnämnden, 11/1 2017, ärende 3
“Ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020 – budgetskrivelse med konsekvensanalys”

Att enbart höja vissa lärares löner riskerar att skapa en större splittring i lärarkåren!
Det har funnits signaler på att det statliga lärarlönelyftet där vissa lärare får en höjd lön på ett
antal tusen i månaden har skapat en större splittring i lärarkåren. Vänsterpartiet Lund tror
inte att en mer splittrad lärarkår är rätt väg att gå för att få bättre resultat i den svensk skolan.
Därmed är vi inte bereda att spä på de negativa effekterna av den statliga satsningen genom
att göra samma misstag med kommunens pengar på de skolformer som är undantagna från
lärarlönelyftet.
Istället reserverar vi oss till förmån för eget yrkande där lärarna som arbetar i dessa
skolformer, vilket i Lund består av ISLK, Diploma progamme samt vuxenutbildningen istället
får ta del av en allmän extra löneförhöjning på samma summa som i förvaltningens förslag.
Jesper Sahlèn
Vänsterpartiet

Helena Falk
Vänsterpartiet

Ibrahim Kakahama
Vänsterpartiet

RESERVATION
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-01-11

Ang Ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020
Lunds kommun står inför omfattande effektiviseringskrav. Trots hög tillväxt
för skatteintäkterna räcker de inte till för att klara de förväntade kostnaderna och nå
kommunens resultatmål på 2 %. För att, utifrån EVP 2017-2019, nå resultatmålet för år 2018
saknar kommunen ca 300 miljoner kronor. Denna summa motsvarar ungefär 5 % av Lunds
kommuns budget på drygt sex miljarder kronor. Om Allianspartiernas budgetar för åren 2015,
2016 respektive 2017 hade vunnit gehör i kommunfullmäktige skulle förutsättningarna för att
hantera kommunens ekonomiska utmaningar varit avsevärt bättre. Vi vill också med denna
reservation påpeka att om Allianspartiernas budgetar hade fått gälla så hade de nu hotande
ramminskningarna inte blivit aktuella. Till exempel hade en effektivisering om 1 % per år gett
Lund en buffert inför 2018 med ca 120 miljoner kronor.
Eftersom det rödgröna styret har underlåtit att i god tid presentera och verkställa nödvändiga
effektiviseringsåtgärder har kommunen nu istället hamnat i en situation som sannolikt kräver
omedelbara och drakoniska ramminskningar. Vi anser att utvecklingen mot en mer uthållig
kommunal ekonomi hade kunnat genomföras på ett betydligt bättre sätt om det rödgröna
styret hade valt att genomföra konkreta effektiviseringar i ett tidigare skede. Bland annat tog
förvaltningarna fram exempel på åtgärder inför budgeten för år 2017, men det rödgröna styret
valde då att inte agera.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att i processen för EVP 2017-2020 ta fram
vilka konsekvenser ramminskningar på -3 %, -5 % respektive -7 % skulle innebära. Alliansen
vill med denna reservation/röstförklaring tydliggöra att vi medverkar i nämndens
budgetprocess, men att vi i detta initiala skede gör det utan ställningstagande till några
enskilda åtgärder. Det är de rödgröna, som gör anspråk på att styra kommunen, som har det
primära ansvaret för att ta initiativ och visa vad de avser göra för att komma till rätta med
ekonomin och nå uppsatta mål.
Lund 2017-01-11
Louise Rehn Winsborg (M)

Ulf Nilsson (L)

Elias Grabka (C)

Ludvig Hambraeus (KD)

