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Utbildningsnämnden 
 
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, Stora Södergatan 47, 2016-03-23 klockan 

17.00–21.45 
  
Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande 

Stig Svensson (S), vice ordf 
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf 
Alexander Lewerentz (M) 
Hans Isaksson (S) 
Lotta Lövdén Berseus (S) 
Helena Heintz (MP) 
Ulf Nilsson (L) 
Helena Falk (V) 
Elias Grabka (C), §§ 21-32, kl. 17:00-21:20 

  
Ersättare Per Almén (S) 

Alma Carlsson (S), §§ 21-30, kl. 17:00-21:17 
Edith Escobar (M), tjänstgör för Marinko Lipovac (KD) 
Oskar Kylvåg (MP), §§ 21-26, kl. 17:00-20:53 
Camilla Lundberg (L) 
Ulrika Wallin (L) 
Jesper Sahlen Raquette (V) 
Ibrahim Kakahama (V) 
Nikolas Pieta Theofanous (C), tjänstgör för Elias Grabka (C) §§ 33-
35 

  
Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör 

Ingela Arheden, antagningschef, §§ 21-25 
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 21-27 
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, § 26 
Stewe Löfberg, nämndsekreterare 
Anna Röjås, adm chef, § 27 
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 21-24 
Eva Lundin, personalföreträdare LR 
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet 
3 åhörare 

 
Justerare Stig Svensson (S) med Hans Isaksson (S) som ersättare 
  
Paragrafer § 21-35 
  
Plats och tid för justering Utbildningskansliet onsdagen den 30 mars 2016, kl. 07:30 
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Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Stewe Löfberg 
  
  
Ordförande  
 Anders Ebbesson (MP) 
  
  
Justerare  
 Stig Svensson (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-03-23 
  
Paragrafer § 21-35 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-03-30 Datum då anslaget tas ned 2016-04-21 
  
Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet  
  
  
Underskrift  
 Stewe Löfberg 
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§ 21 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa dagordningen med följande tilläggsärende: 

 
”Tillägg till delegationsplanen”.   
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§ 22 Månadsuppföljning, lokaler 
Dnr UN 2016/0046 

Sammanfattning 
En månatlig förteckning över lokalplanering för utbildningsförvaltningen 
har varit utskickad före dagens möte.  
 
Ekonom Magnus Sternudd och utbildningsdirektör Stefan Norrestam 
kommenterar följande objekt: 

* Östervångskolan 
* Vipan-Komvux 
* Ny gymnasieskola 
* Nya lokaler för LSR 
* Nya lokaler för Modersmålscentrum 
* Katedralskolan. 
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§ 23 Månadsuppföljning, ekonomi 

Sammanfattning 
Ekonom Magnus Sternudd redovisar ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2016 för utbildningsförvaltningens verksamhetsområden. 
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§ 24 Information om kartläggning av 
modersmålscentrums organisation 

Dnr UN 2015/0093 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2012 att uppdra åt Utbildningsnämn-
den, BSN Lund Stad och BSN Lund Öster att se över sina verksamheter i 
syfte att begränsa lärares och rektorers administrativa arbete (2012-05-
30, § 197). Med anledning av ovanstående gjordes våren 2013 en översyn 
av Modersmålscentrums rutiner vilket ledde till att dessa reviderades av 
Utbildningsnämnden i april 2013 (2013-04-24, § 51). Syftet var att 
minska administrationen för beställare och utförare, att skapa kontinuitet 
i elevgrupperna och att skapa mer acceptabla anställningsförhållanden för 
personalen på Modersmålcentrum. 

Genom åren har ett antal interna utvärderingar av verksamheten gjorts. 
De senaste åren har antal elever, antal personal och antal språk som 
erbjuds på Modersmålscentrum ökat kraftigt och med tanke på de stora 
forskningsanläggningarna som placerats i Lund samt det stora antalet 
asylsökande till Lund, så förväntas antalet elever öka ytterligare. I syfte 
att kunna fortsätta utveckla Modersmålcentrums verksamhet och fortsatt 
hålla en hög kvalitet uppdrogs åt Utbildningsförvaltningen att under 
hösten 2015 genomföra en översyn av Modersmålscentrums organisa-
tion, verksamhet och rutiner. Då det under hösten 2015 genomfördes en 
översyn av direkt skolpeng (Dnr KS 2014/0680) och den stora ström av 
nyanlända elever till Lunds kommun beslutades det att översynen 
flyttades fram till våren 2016. 

Inför dagens möte har varit utsänd information om kartläggning av 
modersmålscentrums organisation, vilken kommenteras av utveck-
lingsledare Sara Alfredsson. 

Yrkanden 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar att utbildningsnämnden 
beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna, samt 

att uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med berörda parter ta fram 
ett förslag till riktlinjer för modersmål anpassade till fastställd resurs-
fördelningsmodell. 

Louise Rehn Winsborg (M), Stig Svensson (S), Helena Falk (V) och Ulf 
Nilsson (L) instämmer i yrkandet. 



    
Utbildningsnämnden Protokoll 8 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget med fleras yrkande och finner 
att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga rapporten till handlingarna, samt 

 
att  uppdra åt utbildningsdirektören att i samråd med berörda parter ta  

fram ett förslag till riktlinjer för modersmål anpassade till fastställd 
resursfördelningsmodell. 

Beslut expedieras till: 
Modersmålscentrum 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad 
Barn- och skolförvaltning Lund öster 
Akten   
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§ 25 Fastställande av elevplatser i år 1 
gymnasieskolan i Lund, läsåret 
2016/17 

Dnr UN 2016/0126 

Sammanfattning 
Den 15 februari var sista ansökningsdag till gymnasieskolan inför 
höstterminen 2016. Utifrån de sökandes förstahandsval planeras platser 
till respektive program och skola. Utbildningskansliet har i samråd med 
gymnasieskolornas rektorer lagt förslag på antal elevplatser i årskurs 1 i 
gymnasieskolan i Lund till läsåret 2016/17. 

Gymnasieplatser i Lunds gymnasieskolor finansieras av kommunbidrag 
för lundaelever och genom interkommunal ersättning för elever från 
andra kommuner. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2016 dnr UN 
2016/0126.  
Sökande till gymnasieskolan i Lund 2016/17 samt förslag till elevplatser, 
bilaga 1. 
Reviderat förslag till elevplatser 2016-03-23, justerad bilaga 1. 
Sökande till Lund från andra kommuner inom samverkan Skåne/v 
Blekinge, bilaga 2. 
Lundaelever som sökt gymnasieutbildning hos annan huvudman, bilaga 
3. 
Sökande till fristående gymnasieskolor inom Lunds antagningsområde, 
bilaga 4. 

Yrkanden 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:39-19:10 för partigruppsvisa 
överläggningar. 

Sedan sammanträdet återupptagits yrkar ordförande Anders Ebbesson 
(MP) att utbildningsnämnden beslutar 

att  uppdra åt förvaltningschefen att planera för att möta det ökade 
söktryck som finns till Lunds kommunala gymnasieskolor, samt avlasta 
befintliga gymnasieskolor genom en sammanhållen lokallösning, i 
avvaktan på ny gymnasieskola. 
 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden beslutar 
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att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram underlag för beslut om 
avlastningslokaler i avvaktan på färdigställande av ny gymnasieskola 
samt att i övrigt bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena samt finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla hans eget yrkande. 
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande 
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Hans Isaksson (S), Helena Heintz (MP) och Helena Falk (V) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf 
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Edith Escobar (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Anders Ebbessons (MP) yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa elevplatser i årskurs 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 

2016/17 enligt utbildningskansliets justerade förslag i bilaga 1, 
 

att     uppdra åt förvaltningschefen att planera för att möta det ökade 
söktryck som finns till Lunds kommunala gymnasieskolor samt 
avlasta befintliga gymnasieskolor genom en sammanhållen 
lokallösning, i avvaktan på ny gymnasieskola, 
 

att gymnasieplatserna i Lunds gymnasieskolor finansieras av 
kommunbidraget för lundaelever och genom interkommunal 
ersättning för elever från andra kommuner. 

  

Reservationer 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall. 
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Beslut expedieras till: 
Lunds gymnasieskolor 
Akten   
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§ 26 Kartläggning av elevhälsan 
Dnr UN 2015/0140 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett Utbildningsnämnden, Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad samt Barn- och skolförvaltning Lund Öster i 
uppdrag att ”kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan” 
(Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 203). 

Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skol-
kurator/motsvarande samt personal med sådan kompetens att elevernas 
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses, vanligtvis 
specialpedagog/speciallärare. Elevhälsans bemanning och organisering 
har kartlagts. 

Lunds kommuns revisorer granskade elevhälsan i Lunds kommun hösten 
2015. I granskningsrapporten identifierades som förbättringsområde bl.a. 
att inrätta ”nödvändiga former för organiserad samordning på övergri-
pande nivå inom elevhälsans respektive delar, och mellan elevhälsan och 
den pedagogiska verksamheten.” (s. 2). Utbildningsnämnden yttrade sig 
över revisionsrapporten i januari 2016. I yttrandet konstaterades att innan 
beslut om samordning på övergripande nivå kan fattas behöver det 
klarläggas hur en central samordning kan stödja elevhälsan, samt att 
denna frågeställning skulle besvaras i denna kartläggning. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 3 mars 2016 dnr UN 
2016/0140 inklusive bilaga 1 Kartläggning av elevhälsan i Lunds 
kommun 
Utbildningsnämndens beslut den 17 juni, § 76 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 27 maj 2015 dnr UN 2015/0140 
Utbildningsnämndens beslut den 15 april 2015, § 41 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203. 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Hans Isaksson (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna Kartläggning av elevhälsan i Lunds kommun, i enlighet 

med bilaga 1, och att uppdraget från kommunfullmäktige i EVP 
2015 om att kartlägga elevhälsan därmed är genomfört 
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att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete Barn- och 
skolförvaltning Lund Öster samt Barn- och skolförvaltning Lunds 
stad, utforma ett förslag på den samordnande elevhälsans uppdrag, 
organisering och bemanning 

 
att enligt begäran expediera kartläggningen till Lunds kommuns 

revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Barn- och skolförvaltning Lunds stad 
Barn- och skolförvaltning Lund öster 
Lunds kommuns revisorer 
Akten   
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§ 27 Yttrande över: Remiss Översyn av 
direkt skolpeng 

Dnr UN 2016/0052 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med 
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt 
skolpeng. 

Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen 
bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå förändringar. 

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av 
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2016 dnr UN 
2016/0052. 
Bilaga: Remissyttranden från fristående skolor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 januari 2016, § 12 dnr 
KS 2014/0680 jämte rapport ”Översyn av direkt skolpeng” med bilagor 

Yrkanden 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:37-20:53. 

Sedan sammanträdet återupptagits yrkar Louise Rehn Winsborg (M) 

att  fördelningen skall baseras på SCB:s riksmodell och inte på den 
speciella kommunmodellen för Lund  

att  kommunkontoret skall utreda alternativa modeller till fördelning av 
modersmålsresursen, där en andel av grundresursen fördelas på annan 
grund än anslagsfinansiering via UN:s budget. Till exempel kan 2 % av 
grundresursen för grundskolan (1% för förskolan) fördelas antingen via 
en separat fördelningsmodell med t ex utländsk bakgrund oavsett 
vistelsetid som grund eller via ett tilläggsbelopp per elev 

att  ISLK bör behandlas som friskola vid fördelning av tilläggsresurs och 
tilläggsbelopp för ökad likvärdighet 

att  för ökad likvärdighet utreda att tilläggsbelopp fördelas via en 
kommungemensam pott 

Ulf Nilsson (L) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande i fyra 
att-satser. 
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Anders Ebbesson (MP) yrkar avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) 
yrkande såvitt avser första och andra att-satsen samt bifall till den tredje 
och fjärde att-satsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena samt finner att utbild-
ningsnämnden beslutar att bifalla hans yrkande om bifall till den tredje 
och fjärde att-satsen i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.   
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande 
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Hans Isaksson (S), Helena Heintz (MP) och Helena Falk (V) röstar ja. 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf 
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Edith Escobar (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Anders Ebbessons (MP) yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande översända utbildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2016-03-07 till kommunkontoret med 
följande tillägg: 

 
att     ISLK bör behandlas som friskola vid fördelning av tillläggsresurs 

och tilläggsbelopp för ökad likvärdighet 
att     för ökad likvärdighet utreda att tilläggsbelopp fördelas via en 

kommungemensam pott. 

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

Protokollsanteckningar 
Helena Falk (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 
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”Vänsterpartiet är emot systemet med direkt skolpeng. Vi återkommer 
med vårt förslag inför beslutet i kommunstyrelsen”. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   
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§ 28 Skrivelse från Moderaterna angående 
fristående aktörer och förväntad brist 
på gymnasieutbildningsplatser  

Dnr UN 2016/0128 

Sammanfattning 
Alexander Lewerentz har för moderata gruppen i utbildningsnämnden 
inkommit med en skrivelse angående fristående aktörer och förväntad 
brist på gymnasieutbildningsplatser.  

Beslutsunderlag 
Ordförandens tjänsteskrivelse 2016-03-18 
Bilaga: Skrivelse från Alexander Lewerentz (M). 

Yrkanden 
Alexander Lewerentz (M) yrkar 

- avslag på ordförandens förslag till besvarande av skrivelsen 

- bifall till den första att-satsen i sin egen skrivelse samt 

- att den andra att-satsen ges följande ändrade lydelse: 

att utreda hur förvaltningen och kommunen kan föra en dialog och utbyta 
information med friskolorna för att underlätta både kommunens och 
friskolornas planering och beredskap för utbildningsplatser.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ebbesson (MP) ställer proposition på sitt eget förslag 
till besvarande av skrivelsen mot Alexander Lewerentz (M) yrkande 
om bifall till sin justerade skrivelse med två att-satser och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag till 
besvarande av skrivelsen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
  
att  besvara skrivelse angående fristående aktörer och förväntad brist på 

gymnasieutbildningsplatser enligt följande: 
 

         Nämndens och förvaltningens uppdrag är att erbjuda platser i kom-
munens gymnasieskolor som motsvarar efterfrågan. Nämnden ser 
ingen anledning att särskilt utreda antalet gymnasieplatser i de 
fristående gymnasieskolorna men förutsätter att förvaltningen 
fortsatt har en aktiv dialog med de fristående skolorna. 
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Reservationer 
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej 
vunnit bifall (protokollsbilaga). 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 29 Valärenden 2015-2018 
Dnr UN 2015/0002 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har utsett kontaktpolitiker till skolornas forum för 
samråd samt utsett medlemmar i en utvecklingsgrupp för år 2015. Det 
finns behov att göra en översyn av innehavaren av dessa uppdrag för 
2016. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-04 
Bilaga: Förteckning över uppdrag 2015 
Utbildningsnämndens beslut 2015-03-18, § 30 
Utbildningsnämndens beslut 2015-02-10, § 10. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att förrätta följande val 
 

Helena Heintz (MP) utses till ny kontaktpolitiker för Gymnasie-
skolan Spyken samt LBS Kreativa Gymnasiet efter Sara Thorngren 
(MP) 
 
Ulrika Wallin (L) utses till ny kontaktpolitiker för Gymnasieskolan 
Spyken efter Carl Sernbo (L) 
 
Edith Escobar (M) utses till ny kontaktpolitiker för Gymnasie-
skolan Vipan efter Armend Dushica (M) 
 
Betty Jansson (M) utses till ny kontaktpolitiker för ProCivitas 
Privata Gymnasium efter Armend Dushica (M) 
 
Alma Carlsson (S) utses till ytterligare kontaktpolitiker för 
Gymnasieskolan Vipan 
 
Ulf Nilsson (L) utses till ny ledamot i nämndens utvecklingsgrupp 
efter Carl Sernbo (L). 

Beslut expedieras till: 
Berörda skolor 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 20 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 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 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 2016-01-27. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna. 
 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 21 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut  
Dnr UN 2016/0039 

Sammanfattning 
Följande beslut anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den 23 
mars 2016: 

U Undervisnings- och elevärenden 

U:43 Behörighet synnerliga skäl, nr 1/16 

P Personalärenden 

P:1 Tillsättningar/förordnanden: 

-ISLK, nr 53—54/15, nr 1—6/16 

-Polhemskolan, nr 130/15, nr 1—31/16 

-Spyken, nr 1—10, 64—66/15 

-Vipan, nr 94—95/15, 1—10/16 

-Vuxenutbildningen, nr 1/16   

-Modersmålscentrum, nr 199—200/15, nr 1—13/16 

-Utbildningskansli, nr 1—2/16 

P4 Förflyttning till annan arbetsplats pga övertalighet, nr 1/16 

P:6 Inrättande av tjänst inom tilldelad budgetram, nr 1/16 

P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 77—78/15, nr 1—7/16 

P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 100/15, 1—20/16 

E Ekonomiärenden 

E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal 

För belopp under 10 prisbasbelopp 

a) Utbildningskansliet, nr 20/15 

E:20 Avslag på ansökan om resebidrag läsåret 2015/16, nr 28/15 

E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor, 

nr 1/16 

E:30 Utse beslutsattestanter, nr 7—8/15, nr 1—3/16.  

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-11. 



    
Utbildningsnämnden Protokoll 22 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 23 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr UN 2016/0040 

Sammanfattning 
Följande skrivelser anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den 
10 februari 2016: 

Kommunala funktionshinderrådet 
- Protokoll från sammanträde 2016-02-16 

Kommunfullmäktige 
-Beslut § 5 Sara Thorngrens (MP) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden 
-Beslut § 7 Inrättande av koldioxidavgift och klimatfond i Lunds 
kommun 

Skolinspektionen 
-Beslut efter kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående 
förskolor i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-04. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Utbildningsnämnden Protokoll 24 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 Information från förvaltningschefen 
 

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar följande information: 

a) Befattningen som rektor för Katedralskolan har tillsatts med Ingalill 
Fritzon, som kommer att tillträda i juni. 

b) Ansökningstiden går ut den 28 mars för befattningen som rektor för 
Gymnasieskolan Spyken. 

c)  Utbildningsnämnden har i likhet med övriga nämnder fått ett tydligt 
uppdrag i EVP 2017-2019 att se på vad det går att göra/spara in på för att 
få en ekonomi i balans. Dialogmöten kommer att äga rum för de tre skol-
förvaltningarna den 4 april och den 20 april äger ett gemensamt möte 
rum med samtliga nämndpresidier. 

Utbildningskansliet håller på att arbeta fram ett material till presidiet 
inför mötet den 4 april. Detta kommer att innefatta områden utanför den 
obligatoriska verksamheten, vilka skulle kunna vara möjliga att göra 
besparingar av. Listan kommer även att innehålla jämförelser med andra 
kommuner inom olika sektorer i kommunen.   
  



    
Utbildningsnämnden Protokoll 25 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 34 Information från nämndens ledamöter 
 

Ordförande Anders Ebbesson (MP) 

a) redovisar intryck från de kvalitetsdialoger, vilka ägt rum vid sju 
tillfällen med skolledningen för vardera gymnasieskola, Moders-
målscentrum, ISLK samt vuxenutbildningen. Vid dessa deltog 
även nämndens utvecklingsgrupp. 

b) påminner om det öppna möte, vilket anordnas av BSN Lunds stad den 
30 mars med anledning av utredning om Svaneskolans framtid. 

c) informerar om att det presidiebesök som varit inplanerat att äga rum på 
Gymnasieskolan Spyken den 4 april, skjuts upp till hösten. 
  



    
Utbildningsnämnden Protokoll 26 (26)
 Sammanträdesdatum   

 2016-03-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 35 Tillägg till delegationsplanen 
Dnr UN 2016/0223 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-18. 
Bilaga: Förslag till delegationsplan 1 per 1 april 2016. 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att   göra tillägg i utbildningsförvaltningens delegationsplan från och med 

den 1 april 2016 med ärende U:98 Åtgärder med anledning av 
kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
 



UN Reservation 
Utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-23, ärende 9 
 
 
Skrivelse från Moderaterna angående fristående aktörer och förväntad brist på 
gymnasieplatser. 
 
Det är med förvåning vi noterar att utbildningsnämndens rödgröna majoritet säger nej till att utreda 
hur fristående aktörer kan bidraga till att minska den brist på gymnasieplatser som väntas uppstå. 
 
Antalet gymnasieelever väntas öka med ca 30% de närmaste tio åren, från dagens ca 5 800 till 7 600 
elever år 2025. Med anledning av detta presenterade utbildningsnämnden i juni 2015 en utredning 
av möjliga lokaliseringar för en ny gymnasieskola. Därefter beslöt utbildningsnämnden i september 
2015 att beställa en ny, femte, kommunal gymnasieskola. Målsättningen är att den skall kunna vara 
klar till läsårsstarten 2020/2021.  
 
Vi ser nu endast utredning efter utredning. Det är oklart om ärendet över huvudtaget fortskridit  
sedan det lämnades till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Oron är nu stor att projektet inte kommer 
att klara tidplanen. Det är nödvändigt att nämnden planerar för ett värsta scenario, att inflyttning 
inte kommer kunna ske förrän till läsåret 2022/2023. 
 
I detta läget kan det tyckas naturligt att utnyttja alla möjliga gymnasieplatser i kommunen, till 
exempel genom bättre dialog med fristående aktörer. Tyvärr vill inte socialdemokraterna, 
miljöpartiet, vänsterpartiet och feministiskt initiativ medverka till detta. 
 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande 
 
att till utbildningsdirektören uppdra att utreda om och hur fristående aktörer kan bidra till att minska 
den brist på utbildningsplatser som väntas uppstå, samt  
 
att utreda hur förvaltningen kan föra en dialog och utbyta information med friskolorna för att 
underlätta både kommunens och friskolornas beredskap för utbildningsplatser. 
 
 
Lund 2016-03-28 
 
 
 
 
Louise Rehn Winsborg  Ulf Nilsson   Elias Grabka 
för Moderaterna   för Liberalerna  för Centerpartiet 
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