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§ 36

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tilläggsärende:
”Matematik som sommarjobb”.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

kö

§ 37

Månadsuppföljning, lokaler

Dnr UN 2016/0046

Sammanfattning
En månatlig förteckning över lokalplanering för utbildningsförvaltningen
har varit utskickad före dagens möte.
Ekonom Magnus Sternudd lämnar en lägesrapport gällande följande
objekt:
* Vipan - tillbyggnad
* Katedralskolan - extra våning i köks/matsalsbyggnaden
* Stadsparken - nya lokaler/lärararbetsplatser för Katedralskolan
* Östervångskolan.
Ordföranden lämnar en lägesrapport gällande ärendet Femte
gymnasieskola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Delårsrapport per den 31 mars 2016

Dnr UN 2016/0227

Sammanfattning
Den första delårsrapporten för 2016 visar på en avvikelse om -11 930
mkr.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets delårsrapport per den 31 mars 2016.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden ska godkänna
utbildningskansliets förslag till delårsrapport med följande tillägg:
”Nämnden förutsätter att vi får kompensation för ökande kostnader för
språkintroduktion och sfi som hänför sig till det ökade antalet asylsökande och flyktingar.
Det är angeläget att snarast få besked om fördelning av statsbidrag för
migrationskostnader.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna utbildningskansliets förslag till delårsrapport per den 31
mars 2016 med följande tillägg:
Nämnden förutsätter att vi får kompensation för ökande kostnader för
språkintroduktion och sfi som hänför sig till det ökade antalet asylsökande och flyktingar.
Det är angeläget att snarast få besked om fördelning av statsbidrag för
migrationskostnader.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Rapport från EVP-diskussion

Sammanfattning
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om de dialoger inför
EVP 2017-2019, vilka ägt rum vid två tillfällen i april med kommunledningen. Det arbetsmaterial utbildningsnämndens presidium haft med
sig till dessa dialoger presenteras vid dagens möte samt kommer även att
skickas ut i efterhand.
Ordförande Anders Ebbesson (MP) rapporterar från det andra dialogmötet, vilket ägt rum idag med samtliga nämndpresidier. Vidare upptar
han diskussion vid dagens möte kring den nya budgetprocessen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ta upp ett ärende ”EVP 2017-2019” vid utbildningsnämndens möte
den 18 maj.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Revidering av rutiner för
utbildningsnämndens tillsyn av
fristående förskolor, fritidshem och
enskild pedagogisk omsorg och insyn
av fristående grund- och gymnasieskolor i Lunds kommun

Dnr UN 2016/0127

Sammanfattning
Lunds kommun har tillsynsansvar för fristående förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i fristående grund- och gymnasieskolor. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av fristående skolor samt
att även utöva tillsyn över kommunens tillsynsverksamhet.
Befintlig plan behöver revideras bland annat därför att det skett lagändringar inom området, samt att hänsyn ska tas till de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjerna för godkännande av och rätt till bidrag för
fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och fristående fritidshem.
Utbildningskansliet föreslår att utbildningsnämnden ska fastställa de
föreslagna rutinerna för tillsyn och insyn.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Förslag till rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg, bilaga 1
Förslag till rutiner för utbildningsnämndens insyn av fristående skolor
och gymnasieskolor, bilaga 2.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar
att förslaget till nya rutiner ska bli föremål för redaktionella ändringar i
form av rubriksättning m m
att tillsynsbesök ska genomföras minst vart fjärde år
att förslaget till rutiner för insyn av fristående grund- och
gymnasieskolor ska återremitteras för att möjliggöra remiss till
friskoleföreningen före beslut.
Anders Ebbesson (MP) och Hans Isaksson (S) yrkar avslag på
återremissyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Louise Rehn Winsborgs (M)
yrkande om återremiss mot sitt eget med fleras yrkande om avslag härpå
och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med avslagsyrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar härefter att godkänna utbildningskansliets
förslag till rutiner för tillsyn respektive insyn med de redaktionella
ändringar som framförts vid dagens möte, samt med den ändringen att
tillsynsbesök ska ske minst vart fjärde år.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg med redaktionella
ändringar samt med ändringen att tillsynsbesök ska ske minst vart
fjärde år
att godkänna rutiner för utbildningsnämndens insyn av fristående grundoch gymnasieskolor med redaktionella ändringar.

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande, vilket ej vunnit bifall.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Remiss: Ansökan från En Bit Extra AB
om nyetablering av förskoleklass,
grundskola och fritidshem

Dnr UN 2016/0129

Sammanfattning
En Bit Extra AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående verksamhet i form av förskoleklass, grundskola
och fritidshem från och med läsåret 2017/18. Mottagande i verksamheten
kommer att begränsas till elever i behov av särskilt stöd. Barn- och
skolnämnderna har beretts möjlighet att inkomma med yttranden, vilka
samordnas med utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016 dnr UN
2016/0129 med bilagor
Ansökan från En Bit Extra AB till Skolinspektionen dnr 31-2016:718
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 mars 2016, § 46 dnr
BSÖ 2016/0238
Barn- och skolnämnd Lunds Stads beslut den 30 mars 2016, § 34 dnr
BSL 2016/0101.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Hans Isaksson (S), Louise Rehn Winsborg (M) och Ulf Nilsson (L)
instämmer i yrkandet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från En Bit Extra AB om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem.

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ är positiva till etableringen av Pusselbitens skola, då
de är en icke-vinstdrivande skola som bedrivs på initiativ av föräldrar och
i nära samarbete med Autism och Aspbergersförbundet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ställningstagandet grundar sig i kommunens nuvarande oförmåga att
tillgodose detta brinnande behov.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lunds Stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Remiss: Ansökan från En Bit Extra AB
om nyetablering av grundsärskola

Dnr UN 2016/0130

Sammanfattning
En Bit Extra AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående grundsärskola i Lunds kommun från och med
läsåret 2017/18. Barn- och skolnämnderna har beretts tillfälle att yttra sig
och yttrandena samordnas med utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0130 med bilagor
Ansökan från En Bit Extra AB till Skolinspektionen, dnr 31-2016:717
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 mars 2016 § 45 dnr
BSÖ 2016/0237
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut 30 mars 2016 § 35 dnr BSL
2016/0100.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Hans Isaksson (S), Louise Rehn Winsborg (M) och Ulf Nilsson (L)
instämmer i yrkandet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från En Bit Extra AB om godkännande som
huvudman för en fristående grundsärskola

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ är positiva till etableringen av Pusselbitens skola, då
de är en icke-vinstdrivande skola som bedrivs på initiativ av föräldrar och
i nära samarbete med Autism och Aspbergersförbundet.
Ställningstagandet grundar sig i kommunens nuvarande oförmåga att
tillgodose detta brinnande behov.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lunds Stad
Akten

Justerare
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§ 43

Remiss: Ansökan från Stiftelsen
Lunds Waldorfskola om utökning med
förskoleklass

Dnr UN 2016/0138

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Waldorfskola har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för förskoleklass inom befintlig verksamhet
i Lunds kommun från och med läsåret 2017/18. Skolinspektionen har
berett Lunds kommun tillfälle till yttrande.
Barn- och skolnämnderna har beretts möjlighet att inkomma med
yttranden vilka samordnas med utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0138 med bilagor
Ansökan från Stiftelsen Lunds Waldorfskola till Skolinspektionen dnr
31-2016:481
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 mars 2016, § 44 dnr
BSÖ 2016/0236
Barn- och skolnämnd Lunds Stads beslut den 30 mars 2016 § 33 dnr BSL
2016/0099.

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

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från Stiftelsen Lunds Waldorfskola som
huvudman för en utökning bestående av en fristående
förskoleklass.

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ ser helst att alternativ pedagogik erbjuds av
kommunen, men eftersom Waldorf är en stiftelse och har en

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

välfungerande verksamhet när behovet finns, ställer vi oss positiva till
ansökan.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lunds Stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Remiss: Ansökan om utökning vid
JENSEN gymnasium Lund

Dnr UN 2016/0131

Sammanfattning
JENSEN education College AB har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola. Utökningen avser inriktning juridik inom Ekonomiprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0131
Ansökan från JENSEN education College AB till Skolinspektionen dnr
32-2016:1109.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP), Louise Rehn Winsborg (M), Ulf
Nilsson (L) och Hans Isaksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Helena Falk (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget med fleras
yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från JENSEN education College AB som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola,
inriktning juridik inom Ekonomiprogrammet.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
avslagsyrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ är negativa till etablering av vinstdrivande skolor.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Remiss: Ansökan om utökning vid
Thoren Innovation School AB i Lund

Dnr UN 2016/0134

Sammanfattning
Thoren Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola. Utökningen avser inriktningarna design och
produktutveckling samt produktionsteknik inom Teknikprogrammet,
Estetiska programmet inriktning estetik och media, samt slutligen
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och
kommunikation.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0134
Ansökan från Thoren Innovation School AB till Skolinspektionen dnr 322016:836.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Hans Isaksson (S) instämmer i yrkandet.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka
samtliga utbildningar i ansökan.
Ulf Nilsson (L) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Helena Falk (V) yrkar att utbildningsnämnden ska avstyrka samtliga
utbildningar i ansökan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på sitt eget med fleras bifallsyrkande gällande den första att-satsen i förvaltningens förslag till beslut
mot Helena Falks (V) yrkande om avslag härpå och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget med fleras yrkande.
Ordföranden ställer härefter proposition på sitt eget med fleras
bifallsyrkande till den andra att-satsen i förvaltningens förslag till beslut
mot Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande om avslag på
detsamma och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans
eget med fleras yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från Thoren Innovation School som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola, inriktningar
design och produktionsteknik och produktionsteknik inom
Teknikprogrammet samt uppstart av Samhällsprogrammet i Lunds
komkun

att

avstyrka ansökan från Thoren Innovation School som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola avseende
uppstart av Estetiska programmet i Lunds kommun.

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M) och Ulf Nilsson (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt yrkande gällande andra att-satsen, vilket ej
vunnit bifall.
Helena Falk (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
avslagsyrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga).

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ är negativa till etablering av vinstdrivande skolor.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Remiss: Ansökan om nyetablering av
Consensum Lund AB

Dnr UN 2016/0135

Sammanfattning
Consensum Lund AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola. Skolan ska
erbjuda Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och
fritidsprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0135
Ansökan från Consensum Lund AB till Skolinspektionen dnr 322016:914.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) och Hans Isaksson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut att avstyrka ansökan.
Alexander Lewerentz (M) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka
ansökan och därmed avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Ulf Nilsson (L) instämmer i Alexander Lewerentz (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena samt finner att
utbildningsnämnden beslutar att bifalla hans eget med fleras yrkande.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande
Nej för bifall till Alexander Lewerentz (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Ebbesson (MP), Lotta Lövdén Berseus (S), Hans Isaksson
(S), Alma Carlsson (S), Helena Heintz (MP) och Helena Falk (V) röstar
ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf
Nilsson (L), Camilla Lundberg (L) och Edith Escobar (M) röstar nej.
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden
således att bifalla Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från Consensum Lund AB som huvudman för
nyetablering av fristående gymnasieskola i Lunds kommun.

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

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ är negativa till etablering av vinstdrivande skolor.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 47

Remiss: Ansökan om utökning vid
Lärande i Sverige AB/Realgymnasiet i
Lund

Dnr UN 2016/0142

Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Utökningen avser Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och
turismprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0142
Ansökan från Lärande i Sverige AB till Skolinspektionen dnr 322016:893.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) och Hans Isaksson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut att avstyrka ansökan.
Alexander Lewerentz (M) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka
ansökan och därmed avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Ulf Nilsson (L) instämmer i Alexander Lewerentz (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget med fleras
yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Lunds kommun.

Reservationer
Alexander Lewerentz (M) och Ulf Nilsson (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ är negativa till etablering av vinstdrivande skolor.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 48

Remiss: Ansökan från Stiftelsen
Lunds Waldorfskola om ny
gymnasieskola samt särskilda
varianter

Dnr UN 2016/0143

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Waldorfskola har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående
gymnasieskola. Skolan ska erbjuda Naturvetenskapsprogrammet och
Samhällsprogrammet, särskild variant Waldorf.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0143
Ansökan från Stiftelsen Lunds Waldorfskolan till Skolinspektionen dnr
2016:725, 37-2016:688 och 37-2016:689.

anden
Anders Ebbesson (MP), Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och
Helena Falk (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att tillstyrka ansökan från Stiftelsen Lunds Waldorfskola som
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola med
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsprogrammet, särskild
variant Waldorf.

Protokollsanteckningar
Daniel Beckman (FI) medges lämna följande protokollanteckning:
Feministiskt initiativ ser helst att alternativ pedagogik erbjuds av
kommunen, men eftersom Waldorf är en stiftelse och har en
välfungerande verksamhet när behovet finns, ställer vi oss positiva till
ansökan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 49

Remiss: Ansökan om utökning vid
Hvilan Utbildning AB

Dnr UN 2016/0139

Sammanfattning
Hvilan Utbildning AB i Staffantorps kommun har ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola. Utökningen avser
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0139
Ansökan från Hvilan Utbildning AB till Skolinspektionen dnr 322016:527

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstå från att yttra sig över ansökan från Hvilan Utbildning AB
som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola
med Samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap i
Staffanstorps kommun.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 50

Remiss: Ansökan från Hvilan
Utbildning AB om inrättande av
riksrekryterande utbildning

Dnr UN 2016/0150

Sammanfattning
Hvilan Utbildning AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
för riksrekrytering avseende Naturbruksprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0150.
Ansökan från Hvilan Utbildning AB till Skolinspektionen dnr 372016:987

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstå från att yttra sig över ansökan från Hvilan Utbildning AB om
riksrekrytering avseende Naturbruksprogrammet i Staffanstorps
kommun.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 51

Remiss: Ansökan om utökning av
Hörby yrkesgymnasium

Dnr UN 2016/0145

Sammanfattning
Hörby yrkesgymnasium har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola. Utökningen avser Vård- och omsorgsprogrammet.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0145.
Ansökan från Hörby yrkesgymnasium till Skolinspektionen dnr 322016:438

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstå från att yttra sig över Hörby yrkesgymnasiums ansökan som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola med
Vård och omsorgsprogrammet i Hörby kommun.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 52

Remisser: Ansökningar om utökning
av utbildningar på fristående
gymnasieskolor i Malmö

Dnr UN 2016/0141

Sammanfattning
Skolinspektionen har fått in sju ansökningar avseende utökning av
utbildningar på fristående gymnasieskolor med lägeskoimmun Malmö
Stad.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016 dnr UN
2016/0141.
Sammanställning över inkomna ansökningar avseende utökning av
utbildningar på fristående gymnasieskolor i Malmö

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstå från att yttra sig över ansökningar med lägeskommun Malmö.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 53

Fyllnadsval till kommunala råd 20152018

Dnr UN 2015/0002

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har utsett ledamöter och ersättare till kommunala
råd för mandatperioden 1 januari 2015 – 31 december 2018. Då
ledamöter avgått från utbildningsnämnden behöver fyllnadsval förrättas.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-06
Utbildningsnämndens beslut 2015-02-11, § 9.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Helena Heintz (MP) till ny ledamot i det kommunala
integrationsrådet efter Sara Thorngren (MP)

att

utse Camilla Lundberg (L) till ny ledamot i det kommunala
studentrådet efter Carl Sernbo (L).

Beslut expedieras till:
Kommunala integrationsrådet
Kommunala studentrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 54

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 2016-04-12.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 55

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr UN 2016/0039

Sammanfattning
Följande beslut anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den 20
april 2016:
U Undervisnings- och elevärenden:
U:7 Avstängning av elev, nr 1/16
P Personalärenden:
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 1—3/16
-Polhemskolan, nr 32—43/16
-Vipan, nr 11—16/16
-Modersmålscentrum, nr 14—19/16
P4 Förflyttning till annan arbetsplats pga övertalighet, nr 2—3/16
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 8—17/16
P:14 Enskilt löneavtal, nr 1/16
E Ekonomiärenden:
E:17 Beviljande/avslag på ansökan om bidrag till läromedel och
skolmåltider läsåret 2015/16, nr 11—12/15
E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg läsåret
2015/16, nr 50—66/15
E:30 Utse beslutsattestanter, nr 4—6/16.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-07.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 56

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr UN 2016/0040

Sammanfattning
Följande skrivelser anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den
20 april 2016:
Kommunala funktionshinderrådet
-Protokoll från sammanträde 2016-02-16
Kommunala studentrådet
-Protokoll från sammanträden 2015-12-08, 2016-02-09, 2016-03-22
Kommunfullmäktige
-Beslut § 44 Alexander Wallins (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden (dnr UN 2015/0002)
-Beslut § 50 Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun (dnr UN 2015/0283)
Kommunstyrelsen
-Beslut § 79 Beställning av om- och utbyggnad av Vipans gymnasieskola
(dnr UN 2016/0218)
-Beslut § 90 Utbildningsdepartementets Remiss Mer tid för kunskap
(dnr UN 2015/0409)
Skolinspektionen
-Beslut efter tillsyn i Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund
(dnr UN 2016/0140)

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-06.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 57

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar en lägesrapport för
rekryteringsprocessen av ny rektor till Gymnasieskolan Spyken.

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 58

Information från nämndens ledamöter

Ordförande Anders Ebbesson (MP)
-lämnar en rapport från gemensamt presidiemöte kring Elevhälsan
respektive Modersmålsorganisationen. Vid mötet gavs fortsatta uppdrag
inom bägge områdena.
-talar om att riktlinjer för kontaktpolitikers uppdrag håller på att tas fram
av en arbetsgrupp.
Hans Isaksson (S) informerar om en Inspirationsdag, som kommer att
arrangeras av matematikutbildningen på Matematikcentrum.
Daniel Beckman (FI) berättar att flera nämnder i Lunds kommun arbetar
med åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och skulle vilja ha en presentation av utbildningsnämndens insatser på detta område.
Utbildningsdirektören kommer att återkomma med svar vid nästa
nämndmöte.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

§ 59

Matematik som sommarjobb

Dnr UN 2016/0235

Sammanfattning
Sedan 2012 har utbildningsförvaltningen erbjudit 5-6 elever sommarpraktikplatser under tre veckor, i form av avancerade matematikstudier.
Av flera anledningar anser förvaltningen att satsningen Sommarpraktik i
matematik bör avvecklas; likvärdighet för eleverna, resursfördelning,
rekryteringsproblem samt uteblivna förväntade vinster av satsningen.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens Tjänsteskrivelse 2012-03-08 Matematik som
sommarjobb Dnr UN 2012/0101
Utbildningsnämndens beslut 2012-03-22 § 20 Dnr UN 2012/0101.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP), Hans Isaksson (S), Helena Heintz (MP) och
Helena Falk (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
beslut.
Alexander Lewerentz (M) och Ulf Nilsson (L) instämmer i avslagsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena samt finner att
utbildningsnämnden beslutar att bifalla hans eget med fleras yrkande.
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), Lotta Lövdén Berseus (S), Hans Isaksson (S)
Alma Carlsson (S), Helena Heintz (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf
Nilsson (L), Camilla Lundberg (L) och Edith Escobar (M) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (37)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden
således att bifalla Anders Ebbessons (MP) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avveckla satsningen Sommarpraktik i matematik.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (37)

Reservation
Ärenden om ansökningar om utökning vid JENSEN gymnasium i Lund och
Thoren Innovation School AB i Lund
Vänsterpartiet reserverar sig mot utbildningsnämndens beslut med följande motivering:
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att tillstyrka ansökan om utökning av verksamheten
för friskoleföretag. Det finns såväl praktiska som ideologiska skäl till detta. Att skolverksamhet bedrivs i företag med vinstintresse och avkastningskrav skapar osäkerhet i kommunen
och gör det svårt för utbildningsförvaltningen att planera för framtiden. Dessa företag kan
plötsligt lägga om sin verksamhet eller till och med gå i konkurs. Kommunen står då med den
svåra uppgiften att tillgodose elevernas rätt till utbildning. Dessutom anser vi det problematiskt att företag tillåts tjäna pengar på gymnasieskolan vilken idag är en mer eller mindre
obligatorisk utbildningsform där majoriteten av eleverna är minderåriga.

Helena Falk (V)

