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§1

Inledning

Ordförande Anders Ebbesson (MP) lämnar följande information:
1) Som en del i Lunds skolförvaltningars arbetet med att implementera
BFL, bedömning för lärande, i alla skolformer, kommer alla pedagoger
och skolledare i Lund delta i en föreläsning med James Nottingham på
förmiddagen 7 mars.
Ordföranden önskar att medlemmarna i utbildningsnämndens utvecklingsgrupp ges möjlighet att delta i föreläsningen.
Utbildningsdirektören kommer att undersöka om detta är möjligt.
2) Kvalitetsdialoger kommer att äga rum i mars med skolornas ledningsgrupper samt utvecklingsgruppen, i vilken en ledamot från varje parti
ingår. Ordföranden ber utvecklingsgruppens medlemmar att boka in
dagarna samt stämma av vilka som ingår från respektive parti. Vid byte
av representant bör detta anmälas.
Inbjudan och handlingar kommer att skickas ut i förväg.
3) Avsikten är att i mars ta fram principer för kontaktpolitikerfunktionen
i form av checklistor/lathund.
4) Fr o m dagens nämndmöte gäller nya rutiner för redovisning av
delegationsbeslut i pärm.
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§2

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tilläggsärende:
”Ansökan från Lunds kommun om medgivande att vara huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå”.
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§3

Information om flyktingsituationen

Dnr UN 2016/0048

Sammanfattning
Aktuell information om flyktingsituationen i Lund lämnas av utbildningsdirektör Stefan Norrestam, som berättar om organisationen av
Språkintroduktion (Spri) vid två av våra gymnasieskolor samt
Välkomsten, som arrangeras i samarbete med grundskolan.
Rektor Annika Moshovitis informerar om svenskundervisning för invandrare (Sfi) i Lund. Sfi kommer att försvinna som egen skolform den
1 juli 2016 och därefter bli en kurs inom grundläggande vuxenutbildning.
Från och med den 1 mars 2016 gäller en ny lag om mottagande av
flyktingar.
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§4

Månadsuppföljning, lokalfrågor
inklusive Ny gymnasieskola

Dnr UN 2016/0046

Sammanfattning
En månatlig förteckning över lokalplanering för utbildningsförvaltningen
har varit utskickad före dagens möte och kommenteras av ekonom
Magnus Sternudd och utbildningsdirektör Stefan Norrestam.
Fördjupad information lämnas beträffande följande objekt:
* Östervångskolan
* Vipan-Komvux
* Ny gymnasieskola
* Nya lokaler för Modersmålscentrum.
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§5

Revidering av delegationsplan

Dnr UN 2016/0031

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens delegationsplan blir föremål för översyn en
gång per år samt revideras dessutom när behov uppkommer.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-22.
Förslag till delegationsplan 1 för utbildningsförvaltningen fr o m den 1
mars 2016 (bilaga).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

revidera utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 i enlighet med
utbildningskansliets förslag, att gälla från och med den 1 mars
2016.

Beslut expedieras till:
Berörda delegater
Akten
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§6

Fastställande av
beslutsattestantförteckning

Dnr UN 2016/0033

Sammanfattning
Utbildningsnämnden skall varje år fastställa förvaltningens attestförteckning. Förändringar i förteckningen under löpande år beslutas av
utbildningsdirektören.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-29.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa beslutsattestantförteckningen enligt utbildningskansliets
förslag.
Beslut expedieras till:
Utsedda attestanter
Akten

Justerare
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§7

Årsanalys för utbildningsnämnden
2015

Dnr UN 2016/0032

Sammanfattning
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad den 2016-02-03 med
tillhörande handling och bilaga, upprättat enligt kommunkontorets
instruktioner, utgör förslag till Utbildningsnämndens årsanalys för 2015.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-03.
Årsanalys för Utbildningsnämnden 2015 med bilaga.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till årsanalys för 2015 i enlighet med Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-03 med handling årsanalys
för Utbildningsnämnden 2015 med bilaga.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§8

Bokslut med begäran om överföring av
resultat från 2015 till 2016

Dnr UN 2016/0034

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens driftsresultat för 2015 i bokslut är -20 735 tkr.
Detta underskott föreslås fördelas så att driftbudget 2016 reduceras med
- 6 012 tkr och resterande -14 723 tkr läggs till nämndens egna kapital.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-01-26 med bilaga.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämndens underskott om
-262 tkr ej ska föras till eget kapital utan i stället ska överföras till 2016.
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S), Alexander Lewerentz (M) och Ulf
Nilsson (L) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) med
fleras ändringsyrkande och finner yrkandet bifallet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

att

föreslå kommunstyrelsen att nämndens driftbudget för 2016
reduceras med överfört resultat på -6 274 tkr fördelat per
verksamhet i enlighet med reviderad Bilaga 1
hos kommunstyrelsen begära att underskott 2015 på -14 461 tkr
balanseras mot nämndens ”Eget kapital”.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§9

Beställning av ombyggnad kök/matsal,
Katedralskolan

Dnr UN 2016/0050

Sammanfattning
Lokalsituationen på Katedralskolan är ansträngd och matsalen har nått
kapacitetstak. Katedralskolan kommer att få tillgång till mer undervisningslokaler. För att den ökade kapaciteten skall kunna utnyttjas för ett
ökat intag av elever måste kapaciteten för matsalen utökas.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2015-01-29 dnr
2016/0050.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
att

av kommunstyrelsen beställa att byggnad-E på Katedralskolan
byggs på med ett våningsplan
av kommunstyrelsen beställa att köket på Katedralskolan byggs om
till tillagningskök.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 10

Yttrande över: Kommunrevisionens
granskning av elevhälsan i Lunds
kommun

Dnr UN 2015/0399

Sammanfattning
Revisionsfirman Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Lunds kommun granskat styrning och organisering av
elevhälsoverksamheten i kommunen. Utbildningsnämnden har fått
revisionsrapporten för yttrande senast den 28 januari 2016.
Utbildningsnämnden har inte ett sammanträde under januari månad, och
har därför begärt och fått uppskov med yttrandet till den 11 februari
2016.
Revisionsfirman Ernst & Young har funnit fyra förbättringsområden för
barn- och skolnämnderna och Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2016 dnr UN
2015/0399
Granskning av elevhälsan Missiv den 18 november 2015
Granskning av elevhälsan Rapport den 18 november 2015

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till Lunds kommuns revisorer i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Remiss: Granskning av
elevhälsan”.

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten

Justerare
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§ 11

Yttrande över:
Utbildningsdepartementets Remiss
Mer tid för kunskap

Dnr UN 2015/0409

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet ”Mer tid för
kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola” (SOU 2015:81)
till 85 remissinstanser, varav Lunds kommun är en. Utredningen
behandlar bland annat obligatorisk förskoleklass.
Remissvar ska ha inkommit till departementet senast den 29 februari
2016.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2016 (UN
2015/0409).
Utbildningsdepartementets betänkande ”Mer tid för kunskap –
förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola” (SOU 2015:81)

Yrkanden
Stig Svensson (S) och Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Ulf Nilsson (L) yrkar tillägg med följande att-sats
att nämnden förordar sexårsklass enligt alternativ 2 i utredningen. Om vi
nu inför ett nytt obligatoriskt år för sexåringar, är det logiskt och i
längden enklare att grundskolans tio årskurser hålls inom samma
skolform och att även Sverige får en tydlig skolstart vid sex års ålder.
Detta hindrar självklart inte att pedagogik och verksamhet anpassas efter
barnens utveckling och mognad.
Alexander Lewerentz (M), Louise Rehn Winsborg (M) och Elias Grabka
(C) instämmer i Ulf Nilssons (L) yrkande.
Alexander Lewerentz (M) yrkar tillägg med följande att-sats
att nämnden uttalar att förvärvsarbete och lärlingsutbildning utanför
läroplanens ramar bör utgöra fullgoda alternativ till förlängd skolplikt i
de fall grundskolans år tidsmässigt redan fullgjorts.
Hans Isaksson (S) och Lotta Lövdén Berseus (S) yrkar avslag på
Alexander Lewerentz’ (M) yrkande.
Ulf Nilsson (L), Louise Rehn Winsborg (M) och Elias Grabka (C)
instämmer i Alexander Lewerentz’ (M) yrkande.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Ulf Nilssons (L) med fleras
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
utbildningsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till avslagsyrkandet.
Nej för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S),
Hans Isaksson (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Alexander Wallin (M) röstar nej.
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden
således att avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Alexander Lewerentz’ (M)
med fleras tilläggsyrkande mot Hans Isakssons (S) med fleras yrkande
om avslag på detsamma och finner att utbildningsnämnden beslutar att
avslå yrkandet.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Hans Isakssons (S) 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),
Hans Isaksson (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Alexander Wallin (M) röstar nej.
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden
således att avslå tilläggsyrkandet.

Justerare
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Ordföranden ställer sedan proposition på Stig Svenssons (S) med fleras
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande mot avslag på
detsamma och finner yrkandet bifallet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse daterat 2016-01-19 till kommunkontoret.

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkanden, vilka ej vunnit bifall
(protokollsbilaga).
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 12

Återremitterat ärende: Revidering av
riktlinjer för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, enskild
pedagogisk omsorg och fristående
fritidshem

Dnr UN 2015/0216

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens tidigare riktlinjer för godkännande och rätt till
bidrag av fristående förskolor, enskild pedagogisk verksamhet och
fristående fritidshem beslutades 2011 och behöver revideras. Blankett för
ansökan kommer även den att revideras och följa riktlinjerna. Efter ett
godkännande utgör ansökan ett underlag för den framtida tillsynen av
verksamheten.
Utbildningsnämnden beslöt 2015-12-16 att återremittera ärendet för
komplettering med tidigare riktlinjer samt eventuellt även komplettering
med riktlinjer för tillsyn och insyn.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse av den 30 november 2015 med
förslag till reviderade riktlinjer (bilaga 1).
Tillämpningsanvisningar för fristående verksamhet 2011 (bilaga 2).

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Hans Isaksson (S) instämmer i Anders Ebbessons (MP) yrkande.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar följande ändringar i förvaltningens
förslag till riktlinjer:
- Att på sid 2 punkt 12 om Lunds kommuns regler utgår ut förteckningen
över styrdokument. Detta eftersom vi inte, som det senare krävs på sid 3,
kan kräva att en enskild huvudman följer kommunens regler. Det är
dessutom oklart vilka regler som åsyftas.
-Att tredje stycket, som börjar: När en fullständig ansökan inkommit...,
utgår. Detta är naturligt att kommunen gör en sådan analys men den skall
inte påverka beslutet. Ansökan skall godkännas om huvudmannen
uppfyller skollagens och olika myndigheters krav. Därför skall stycket
utgå.
-Att i tredje punktsatsen i fjärde stycket på sid 3 det sätts punkt efter
....bedrivas i Lunds kommun. Vi varken kan eller skall föreskriva att
Justerare
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verksamheten ”skall så långt möjligt baseras på kommunens regler och
strävansmål beträffande maxtaxa, personaltäthet, lekytor och
barngruppstorlekar.” Huvudmannen skall visa hur man bedriver en
verksamhet med hög kvalitet och som följer skollagens och läroplanens
mål.
Ulf Nilsson (L) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Louise Rehn Winsborgs (M) med
fleras ändringsyrkande gällande tre punkter mot hans eget med fleras
yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner förvaltningens
förslag bifallet.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (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), Lotta Lövdén Berseus (S),
Hans Isaksson (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Alexander Wallin (M) röstar nej.
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande att
fastställa riktlinjer i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och fristående
fritidshem”.

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall
(protokollsbilaga).
Beslut expedieras till: Akten

Justerare
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§ 13

Anmälan om kränkande behandling

Dnr UN 2016/0037

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 behandling 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 2016-01-27.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

§ 14

Redovisning av undantag från
Riktlinjer för resor och transporter

Dnr UN 2016/0038

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2010-04-07 antagit riktlinjer för resor och
transporter, vilka gäller för anställda i Lunds kommun.
Undantag från dessa riktlinjer ska motiveras och anmälas i respektive
nämnd. En sammanställning av undantagen ska redovisas årligen i
nämnden.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-22.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av undantag från beslut om riktlinjer för resor
och transporter till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

§ 15

Redovisning av inkomna klagomål
andra halvåret 2015

Dnr UN 2016/0053

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att samtliga nämnder ska arbeta
med klagomålshantering inom nämndens verksamhetsområden.
Utbildningsnämnden har beslutat att redovisning av klagomål inom utbildningsförvaltningen ska ske vid två tillfällen per år – i februari och
september.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-28 med bilaga.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av inkomna klagomål för andra halvåret 2015
till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

§ 16

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr UN 2016/0039

Sammanfattning
Följande beslut anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den 10
februari 2016:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, nr 5—7/15
U:43 Behörighet synnerliga skäl, nr 1/15
U:47 Antagning elev till gymnasiesärskolan, nr 21/15
Nr 1—233/15 gällande nedanstående ärenden:
U:36 Mottagande i första hand
U:37 Mottagande i andra hand
U:38 Yttrande från hemkommunen
U:44 Mottagande till utbildningar som utformats för en grupp elever
U:45 Mottagande till utbildningar som inte utformats för en grupp elever
Gymnasiesärskolan:
U:53 I första hand ta emot kommuninvånare
U:54 Prioriteringsordning av andra sökande
U:55 Mottagande i andra hand
U:56 Mottagande på individuella program
U:57 Yttrande från hemkommunen
Personnummerlista på följande ärenden:
U:32 Ansvar för antagning till de olika utbildningarna anordnade av
huvudmannen
U:35 Beslut om behörighet och mottagande
U:42 Beslut om behörighet och mottagande
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 IB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

Övriga:
U:73 Antal platser i fri kvot, nr 1—185/15
U:80 Förlängd studietid, nr 3/15
U:96 Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan, nr
1—23/15
U:97 Beviljande av gymnasiestudier i utlandet för enskild elev enligt
policybeslut av utbildningsnämnden, nr 1—3/15
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 105—118/15
-ISLK, nr 24—52/15
-Polhemskolan, nr 92—129/15
-Spyken, nr 59—63/15
-Vipan, nr 71—93/15
-Vuxenutbildningen, nr 6—14/15
-Modersmålscentrum, nr 132—198/15
-Utbildningskansli, nr 19—22/15
P3 Beslut om placering/rehabilitering, nr 2—6/15
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 64—76/15
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 68—99/15
P:14 Lönetillägg, nr 9—10/15
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp
a) Utbildningskansliet, nr 15—19/15
E:17 Bidrag till läromedel och skolmåltider läsåret 2015/16, nr 1—10
E:19 Ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2015/16, nr 1—49/15
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag läsåret 2015/16, nr 25—27/15
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor,
nr 38—47/15
E:30 Utse beslutsattestanter, nr 5—6/15
Ö Övriga ärenden
Ö:1 Beslut, efter hörande av presidiet, när tidsnöd föreligger, nr 3—4/15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-29.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

§ 17

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr UN 2016/0040

Sammanfattning
Följande skrivelser anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den
10 februari 2016:
Kommunstyrelsen
-Beslut § 366 Revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens och
nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges beslut
-Beslut § 372 Utvärdering studentmedarbetare
-Beslut § 396 Skrivelse med anledning av Lunds kommuns arbete med
arbetsmarknadsanknytning för studenter
-Beslut § 402 Revision av informationssäkerhetspolicy
Kommunfullmäktige
-Beslut § 176 Revidering av reglemente för utbildningsnämnden
-Beslut § 197 Medborgarförslag om mobbning
-Beslut § 250 Kommunfullmäktiges mål för nämnderna 2016- 2018
-Beslut § 251 Åtgärder för att få budget 2016 i balans
-Beslut § 261 Carl Sernbos (L) avsägelse uppdrag ledamot UN
-Beslut § 263 Anna Trybloms (S) avsägelse uppdrag ledamot UN
Servicenämnden
-Beslut § 110 Matkupongspriser i Lunds kommun 2016
Skolverket
-Beslut att bevilja Polhemskolan riksrekryterande spetsutbildning
Matematikprogrammet
Alexander Lewerentz (M)
- Skrivelse ”Angående fristående aktörer och förväntad brist på
gymnasieutbildningsplatser”.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-22.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga förvaltningens redovisning av inkomna skrivelser till
handlingarna
att överlämna Alexander Lewerentz (M) skrivelse till förvaltningen.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

§ 18

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektören lämnar information om följande:
1) Ansökningar har gjorts om ytterligare medel för vuxenutbildning, i
storleksordningen 2 miljoner.
2) Sista ansökningsdag till rektorstjänsten på Katedralskolan har varit.
Planering sker inför intervjuer med åtta av de sökande.
3) Rekryteringsarbetet har påbörjats till rektorstjänsten på
gymnasieskolan Spyken.
4) Inför beslut om ekonomi för åren 2017-2019 i Lunds kommun har
utbildningsförvaltningen fått i uppdrag av kommunkontoret att inkomma
med förslag hur det går att bidra till en ekonomi i balans.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

§ 19

Ansökan från Lunds kommun om
medgivande att vara huvudman för en
internationell skola på grundskolenivå

Dnr UN 2016/0110

Sammanfattning
Den 1 januari 2016 trädde nya bestämmelser i kraft gällande
internationella skolor. Kommuner ska få vara huvudmän för
internationella skolor på grundskolenivå, efter medgivande från
Skolinspektionen, om utbildningen följer en internationell läroplan och
det finns behov av en sådan utbildning. Utbildningen i en kommunal
skola ska även vara avgiftsfri.
Ansökan från en kommun som vill starta sin verksamhet hösten 2016
måste inkomma med denna senast den 1 mars. I de handlingar som skall
biläggas ansökan skall det finnas ett beslutsprotokoll som visar vem som
är behörig att företräda kommunen vid ansökan hos Skolinspektionen.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-04.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

ordförande för utbildningsnämnden är behörig att företräda Lunds
kommun vid ansökan till Skolinspektionen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-10

§ 20

Information från nämndens ledamöter

Anders Ebbesson (MP), Per Almén (S), Camilla Lundberg (L) och Ulf
Nilsson (L) redovisar sina intryck från presidiebesök på ISLK.
Stig Svensson (S) rapporterar från möte om modellskola.
Slutligen konstateras att det finns vakanta platser som kontaktpolitiker
vid några skolor, varför ärende om fyllnadsval behöver behandlas vid
kommande sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer från Alliansen
Ubildningsnämndens sammanträde 2016 02 10

Ärende 11 Yttrande över: Utbildningsdepartementets Remiss Mer tid för kunskap
Om vi nu, som föreslås i remissen, inför ett nytt obligatoriskt år för sexåringar, är det logiskt och i
längden enklare att grundskolans tio årskurser hålls inom samma skolform och att även Sverige får
en tydlig skolstart vid sex års ålder. Detta hindrar självklart inte att pedagogik och verksamhet
anpassas efter barnens utveckling och mognad. Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande:
-att nämnden förordar sexårsklass enligt alternativ 2 i utredningen.

Enligt förslaget skall elev som inte uppnått behörighet till nationellt gymnasieprogram efter att ha
avslutat högsta årskursen i grundskolan ha förlängd skolplikt under högst ett läsår. Den förlängda
skolplikten skall kunna fullgöras inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller inom
grundskolan. För en mindre grupp elever kan det vara så att det bästa alternativet är ett annat. Det
är viktigt att beakta att ungdomar är olika och har olika behov. Vi vänder oss mot utredningens och
nämndsmajoritetens syn att alla skall passa i samma ramar. Vi reserverar oss till förmån för vårt
yrkande:
-att nämnden uttalar att förvärvsarbete och lärlingsutbildning utanför läroplanens ramar bör utgöra
fullgoda alternativ till förlängd skolplikt i de fall grundskolans år tidsmässigt redan fullgjorts.

Ärende 12 Revidering av ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
enskild pedagogisk omsorg och fristående fritidshem”

Sid 2 punkt 12 tar upp Lunds kommuns regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och
fritidshem som styrdokument. Det är oklart vilka regler som åsyftas eftersom det inte finns
hänvisning till beslut eller bilagt dokument. På sid 3, fjärde stycket, andra punkten krävs att
:Huvudmannen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokumenten. Vi menar att
kommunen varken kan eller skall kräva att en fristående verksamhet följer kommunens samtliga
regler, oklart vilka. Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande:
-att punkt 12 på sid 2 ”Lunds kommuns regler förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och
fritidshem” utgår.

På sid 3, tredje stycket, redogörs för Lunds kommuns arbete med konsekvensanalys av en
ansökan att bedriva fristående verksamhet. Det är naturligt att kommunen gör en sådan analys
men den skall inte påverka beslutet. Ansökan skall godkännas om huvudmannen uppfyller
skollagens och olika myndigheters krav. I en växande kommun som Lund bör inte överetablering
vara något problem på längre sikt. Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande:
-att tredje stycket på sid 3 utgår.

På sid 3, tredje stycket, i tredje punktsatsen föreskrivs att ”Verksamheten ….. så långt möjligt
baseras på kommunens regler och strävansmål beträffande maxtaxa, personaltäthet, lekytor och
barngruppstorlekar." Syftet och fördelarna med fristående verksamheter är just att de erbjuder
alternativ till den kommunala verksamheten. Vi varken kan eller skall föreskriva att verksamheten i

detalj skall bedrivas. Huvudmannen skall visa hur man bedriver en verksamhet med hög kvalitet
och som följer skollagens och läroplanens mål. Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande.
-att det i tredje punktsatsen i fjärde stycket på sid 3 det sätts punkt efter .....bedrivas i Lunds
kommun.

Louise Rehn Winsborg
Moderaterna

Ulf Nilsson
Liberalerna

Elias Grabka
Centerpartiet

