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§ 60

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande förändringar:
- Ärendet ”Redovisning av insynsrapporter från hösten 2015, fristående
verksamheter” behandlas direkt efter ärendet ”Personalanalys, fördjupning”.
- Ärendet ”Kvalitetsanalys för vuxenutbildningen för år 2015” behandlas
direkt efter ärendet om insynsrapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Personalanalys, fördjupning

Dnr UN 2016/0032
Utbildningsnämnden behandlade vid sitt möte den 10 februari ett ärende
Årsanalys för 2015, i vilket ingick en personalredovisning. I enlighet
med nämndens Årshjul ska en fördjupad personalanalys ske vid ett
möte under våren.
HR-konsult Fredrik Dahl presenterar
- Statistik över frisknärvaron
- Resultat av enkätundersökning Anledningar till lärares tjänstledighet
- Statistik över kommande pensionsavgånger.
Ordförande Anders Ebbesson (MP) ber nämnden fundera över vilka
områden den önskar mer information om vid nästa tillfälle för fördjupning av personalanalys i höst.
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§ 62

Redovisning av insynsrapporter från
hösten 2015, fristående verksamheter

Dnr UN 2016/0234

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har tillsynsansvar för förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg med enskild huvudman. Utbildningsnämnden har
också ansvar för insyn i fristående grundskolor med tillhörande fritidshem samt i fristående gymnasieskolor etablerade i Lunds kommun.
Enligt tillsyns- och insynsplanen som utbildningsnämnden antog 201106-21 ska tillsyns- och insynsbesök ske i de fristående verksamheterna
vart tredje år. Nämnden får därefter redovisningar av besöken.
Redovisningen sker vid två tillfällen per år. Den här redovisningen avser
höstterminen 2015.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 26 april 2016
Rapporter från insyn av fristående grund- och gymnasieskolor hösten
2015.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna den av tillsynsmyndigheten vid utbildningskansliet
genomförda insynen hösten 2015, inklusive insynsrapporterna.

Beslut expedieras till:
De besökta skolorna
Barn- och skolförvaltningarna för kännedom
Akten
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§ 63

Kvalitetsanalys för vuxenutbildningen
för år 2015

Dnr UN 2016/0237

Sammanfattning
Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende år 2015 ger en beskrivning
av verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet som har bedrivits
under året samt resultat och förbättringsområden. Kvalitetsanalysen
omfattar både utbildning i egen regi och hos externa utbildningsanordnare.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2016 inkl bilaga 1
och 2.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna Vuxenutbildningens kvalitetsanalys avseende år 2015.

Beslut expedieras till:
Vuxenutbildningen
Akten

Justerare
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§ 64

Månadsuppföljning, lokalfrågor
inklusive Placering av ny
gymnasieskola

Dnr UN 2016/0046
En månatlig förteckning över lokalplanering för utbildningsförvaltningen
har varit utskickad inför dagens möte.
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om att kommunstyrelsen den 25 maj kommer att behandla ett ärende om ny gymnasieskola.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse kommer att skickas ut för kännedom
till alla i utbildningsnämnden.
Ekonom Magnus Sternudd informerar om
- Antal elever i Lunds gymnasieskolor januari 2010 - januari 2016
- Antal elever från Lund januari 2010 - januari 2016
- Lundaelevernas val av gymnasieskola januari 2010 - januari 2016
- Elever från annan kommun januari 2010 - januari 2016
- Befolkningsprognos 16-18-åringar boende i Lunds kommun 2015-2025
- Befolkningsprognos 16-18-åringar boende i Skåne 2015-2025
- Elevprognos 2015- 2025 (antal elever som förväntas få plats i Lunds
kommunala gymnasieskolor)
- Elevprognos/kapacitet ny gymnasieskola 2015-2025
- Prognos lokal- och elevutveckling kommunala gymnasieskolor i Lund
2016-2025
- Prognos kapacitet för årligt intag av till Lunds kommunala
gymnasieskolor 2016-2025.

Justerare
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§ 65

Månadsuppföljning, ekonomi

Ekonom Magnus Sternudd redovisar bokslutsprognos per april 2016,
vilken visar ett underskott om -8 290 mkr, vilket är en förbättring med ca
3,5 mkr gentemot föregående månad.

Justerare
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9 (21)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 66

EVP 2017-2019

Ordförande Anders Ebbesson (MP) informerar om den blocköverskridande överenskommelse som träffats på skolans område i kommunen
mellan (S), (MP) och (L).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare
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§ 67

Mål och indikatorer för
utbildningsnämnden

Dnr UN 2016/0236

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade i december 2015 om mål och indikatorer
för perioden 2016-2017. Utbildningsnämnden beslutade även att varje
mål ska gälla i två år, samt att i maj månad varje år revidera mål och
indikatorer, dvs. då kan nya mål tillkomma och mål som gällt i minst två
år kan revideras eller utgå.
Utbildningskansliet föreslår justeringar av indikatorerna i enlighet med
bilaga 1 (ändrade/nya indikatorer är markerade med gult).
I samband med beslutet om mål och indikatorer i december 2015
beslutades utbildningsnämndens årshjul, vilket bifogas även detta ärende
(bilaga 2).

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2016 inklusive
bilaga 1
Utbildningsnämndens beslut 2015-12-16 § 119.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar följande tillägg:
att förvaltningschefen får i uppdrag att ge nämnden utförligare underlag
inför beslut 2017 om indikator för elevfrånvaro.
Anders Ebbesson (MP) yrkar följande två ändringar av indikatorer i
förhållande till förvaltningens förslag under mål 1:
- Andel elever gy/gys med frånvaro över 15 % per läsår ändras till 5
respektive 10 % per läsår
- Andel elever med frånvaro över 20 % per termin vid ISLK ändras till 5
respektive 10 % per termin.
Louise Rehn Winsborg (M) och Stig Svensson (S) instämmer i Anders
Ebbessons (MP) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Utbildningsnämnden beslutar först att bifalla Anders Ebbessons (MP)
med fleras ändringsyrkande.
Ordföranden ställer härefter proposition på Louise Rehn Winsborgs (M)
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner det bifallet.

Justerare
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningskansliets förslag till revidering av indikatorer
till utbildningsnämndens mål för 2016-2017 med följande ändringar av indikatorer under mål 1:
- Andel elever gy/gys med frånvaro över 5 respektive 10 % per läsår
- Andel elever vid ISLK med frånvaro över 5 respektive 10 % per
termin

att

förvaltningschefen får i uppdrag att ge nämnden utförligare underlag inför beslut 2017 om indikator för elevfrånvaro.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningens enheter
Akten

Justerare
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§ 68

Riktad tillsyn kommunernas tillsyn av
fristående förskolor

Dnr UN 2015/0212

Sammanfattning
Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av kommunernas
tillsyn av fristående förskolor under hösten 2015 och våren 2016. Syftet
är att granska om kommunen fullgör sitt tillsynsansvar för fristående
förskolor.
Lunds kommun granskades den 26 november 2015 och ska senast den 26
maj 2016 redovisa till Skolinspektionen såväl planerade som faktiska
åtgärder för hur kommunen avser att arbeta för att utveckla det område
som Skoinspektionen identifierat som utvecklingsområde.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2016, dnr UN
2015/0212 jämte bilagor
Skolinspektionens beslut den 26 februari 2016, dnr 401-2014:5632.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

som svar på Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av
kommunens tillsyn av fristående förskolor översända
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-02.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare
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§ 69

Utbildningsnämndens ansökan till
miljöanslaget för projekt ”Modellskola
2.0” i samarbete med
Naturskyddsföreningen

Dnr UN 2016/0245

Sammanfattning
Naturskyddsföreningen har via RCE Skåne framfört en förfrågan till
utbildningsförvaltningen om deltagande i projektet ”Modellskola” inom
ramen för Lärande för Hållbar Utveckling, LHU. Gymnasieskolan
Spyken har visat intresse att delta. Projekttiden är två år, 2016 – 2018.
Att delta innebär inte någon finansiering från Naturskyddsföreningens
sida. Finansiering av projektet delas mellan utbildningsnämnden och
Gymnasieskolan Spyken samt i den mån det går att ansöka om externa
medel.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-26
Förslag till ansökan till miljöanslaget.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar att utbildningsnämnden ska
besluta
att genomföra projektet Modellskola 2.0 vid Spyken under förutsättning
att bidrag erhålles ur Lunds kommuns miljöanslag.
att godkänna och lämna ansökan om bidrag för 2016 med 220.000
kronor till kommunstyrelsens miljöutskott.
att om projektet startas även söka bidrag för 2017 ur Lunds kommuns
miljöanslag.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar avslag på Anders Ebbessons (MP)
yrkande i tre att-satser samt yrkar att utbildningsnämnden i stället
beslutar enligt följande att-sats
att under förutsättning att Spyken finansierar projektet inom egen budget
godkänna förvaltningens förslag till ansökan och översända den till
kommunstyrelsens miljöutskott.

Beslutsgång
Ordförande Anders Ebbesson (MP) ställer proposition på sitt eget
yrkande i tre att-satser mot Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande i en attsats och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget
yrkande.

Justerare
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att genomföra projektet Modellskola 2.0 vid Spyken under förutsättning
att bidrag erhålles ur Lunds kommuns miljöanslag
att godkänna och lämna ansökan om bidrag för 2016 med 220.000
kronor till kommunstyrelsens miljöutskott
att om projektet startas även söka bidrag för 2017 ur Lunds kommuns
miljöanslag.

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M) och Camilla Lundberg (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga).
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljöutskott
Akten

Justerare
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§ 70

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 2016-05-03.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr UN 2016/0039

Sammanfattning
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 33 § kommunallagen rätt att
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden.
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation
anmälas till den nämnd som delegerat beslutanderätten.
Följande delegationsbeslut anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 maj 2016:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, frivilliga skolformer, nr 2/16
U:80 Förlängd studietid, nr 1/16
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 2—3/16
-Polhemskolan, nr 44—54/16
-Spyken, nr 11—12/16
-Vipan, nr 17/16
-Vuxenutbildningen, 2—3/16
-Modersmålscentrum, nr 18—21/16
-Utbildningskansliet, nr 3—4/16
P:4 c) Förflyttning till annan arbetsplats pga övertalighet, nr 4—5/16
P:4 d) Beslut om arbetsprövning, nr 1/16
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 16—21/16
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 21—44/16
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp
a) Utbildningskansliet, nr 1/16
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor,
nr 2/16

Justerare
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Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-05
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 april 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr UN 2016/0040

Sammanfattning
Följande skrivelser anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den l8
maj 2016:
Förvaltningsrätten i Malmö
-Dom i mål om bidrag i form av tilläggsbelopp till fristående förskolan
Bilingual Montessori School of Lund (dnr UN 2015/0298)
Kommunala funktionshinderrådet
-Protokoll från sammanträde 2016-04-12
Kommunstyrelsen
-Beslut § 119 Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds kommun (dnr UN
2016/0281)
-Beslut § 132 Beställning av ombyggnad kök/matsal, Katedralskolan
(dnr UN 2016/0050)
-Beslut § 135 Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 med
fordonsriktlinjer (dnr UN 2015/0334)
Skolinspektionen
-Beslut efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på restaurangoch livsmedelsprogrammet på Gymnasieskolan Vipan (dnr UN
2016/0239)
-Beslut efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Lund (dnr UN 2016/0280)
-Beslut efter tillsyn i Sveriges Ridgymnasium Flyinge (dnr UN
2016/0241)
-Beslut att medge Lunds kommun att vara huvudman för internationell
skola på grundskolenivå vid ISLK (dnr UN 2016/0110).

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-06.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 73

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar följande information:
a) Skolinspektionen har tidigare förelagt Lunds kommun vid vite om 400
000 kronor att avhjälpa brister vid ISLK. Efter behandling i olika
rättsliga instanser begär nu kronofogden betalning av vitet.
Från och med den 1 juli 2016 är ISLK godkänd som internationell skola
på grundskolenivå.
b) Petra Karlsson, som idag är biträdande rektor på Polhemskolan, har
utsetts till ny rektor för gymnasieskolan Spyken, med tillträde den 1
augusti.

Justerare
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§ 74

Information från nämndens ledamöter

Ordförande Anders Ebbesson lämnar följande information:
a) Rapport från möte med Lunds samverkanskommuner
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp samt Eslöv den 9 maj.
Representanter för de fyra förstnämnda kommunerna kommer att
inbjudas att delta i kvalitetsdialoger 2017.
b) Rapport från sitt besök hos Friskoleföreningen.
c) Nämndens ledamöter/ersättare uppmanas fundera på en gemensam
social aktivitet i juni eller till hösten.
d) Nya riktlinjer har tagits fram för kontaktpolitikers uppdrag, vilka varit
utskickade. Nämndens ledamöter/ersättare ombeds fundera på innehållet
i dessa inför att de kommer att bli föremål för behandling på junimötet.
Louise Rehn Winsborg (M) rapporterar från möte på Lars Erik Larsson
gymnasiet, som skolan inbjudit till för att presentera sin verksamhet samt
för att diskutera sitt lokalbehov.
Daniel Beckman (FI) efterlyser svar på sin fråga vid mötet i april om hur
utbildningsförvaltningen arbetar med frågor som gäller mäns våld mot
kvinnor.
Utbildningsdirektören talar om att förvaltningen är representerad i en
kommungemensam grupp samt att rapport från gruppens arbete kan
lämnas vid ett kommande möte.

Justerare
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