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§ 111

Val av justerare samt bestämmande av
tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Alexander Lewerentz (M), med Stig Svensson (S) som ersättare,
till att justera dagens protokoll
att justeringen äger rum på utbildningskansliet måndagen den 21
november 2016, kl. 16:15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan med tillägg för
Ärende 17: Övrigt - Extra möte i januari.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Information om Digitala skolsystem Vklass och GAFE

Pernilla Svensson och Agneta Strand, båda IKT-samordnare och
systemförvaltare, informerar om de nya digitala skolsystemen
Vklass och GAFE, som ersatt det tidigare It’s Learning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Månadsuppföljning, lokalfrågor
inklusive Ny gymnasieskola

Dnr UN 2016/0046
En skriftlig månadsuppföljning av lokalläget inom
utbildningsförvaltningen har varit utskickad före mötet.
Ekonomen/lokalsamordnaren Magnus Sternudd kommenterar den senaste
utvecklingen när det gäller objektet Campus Vipan, Komvux/Vipan där
svårigheter uppstått med inplacering av verksamhet enligt den ursprungliga planen. Alternativ lösning utreds.
Gällande övriga objekt fortskrider dessa enligt planerna.
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar en lägesrapport gällande
Ny gymnasieskola, ett projekt som numera kallas ”Skola 2400”. Det är
kommunstyrelsen och servicenämnden som äger projektet. Berörda
presidier är kallade till kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 november
då servicenämnden kommer att presentera sitt uppdrag. Nästa vecka
kommer ett första work-shoptillfälle att anordnas med närvaro av bl a
personalorganisationerna. Den 29 november kommer ett gemensamt
möte anordnas för berörda nämnders presidier och vid utvecklingsgruppens möte den 30 november kommer även detta ärende att tas upp
som en punkt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Månadsuppföljning, ekonomi

Ekonom Magnus Sternudd redovisar en bokslutsprognos per den 31
oktober, vilken visar på ett resultat vid årets slut om -9 570 mnkr, vilket
är en förbättring med -2 700 mnkr jämfört med föregående månads
prognos.
I fortsättningen kommer prognoserna att skickas ut före nämndmötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Intern kontroll - redovisning av 2016

Dnr UN 2016/0352

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har, i enlighet med den av nämnden 2015-12-16
antagna planen för intern kontroll för 2016, under året genomfört
granskning av fem fastställda kontrollaktiviteter. Granskningen har visat
att det inte finns några enhetliga rutiner för Implementering av nya
riktlinjer och styrdokument, men i övrigt inga avvikelser.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016
Utbildningsnämndens beslut om granskningsområden 2016, UN 201512-16 § 128
Granskningsrapport 2016 (bilaga 1).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna granskningsrapporten med åtgärder efter utförd intern
kontroll 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Yttrande: Lunds kommuns revisorers
granskning av informationstillgång
och insyn ur tre perspektiv

Dnr UN 2016/0368

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har med stöd av EY
(Ernst & Young) granskat om nämnderna tillser att kommuninvånarna
har en tillfredsställande möjlighet till insyn och informationstillgång. För
att uppnå huvudsyftet har tre områden granskats: protokollen, minoritetsspråk och kommunikation.
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med
anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. Revisionen önskar svar senast den 9 december 2016.
Utbildningskansliet har tagit fram förslag till svar, vilket redovisas i
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-25
Missiv från Lunds kommuns revisorer 2016-09-14
EY Revisionsrapport 2016. Genomförd på uppdrag av revisorerna
September 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

yttra sig över ”Lunds kommuns revisorers granskning av
informationstillgång och insyn ur tre perspektiv” enligt
utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-25.

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016-11-16

§ 118

Yttrande: Lunds kommuns revisorers
granskning av kommunens arbete med
stöd till barn från resurssvaga
förhållanden

Dnr UN 2016/0366

Sammanfattning
Lunds kommuns revisorer har granskat kommunens arbete med ”stöd till
barn från resurssvaga förhållanden”, utifrån att kommunfullmäktige har
beslutat om Social hållbarhet som ett av sex fokusområden.
I utbildningskansliets tjänsteskrivelse ges svar på den kritik och de
rekommendationer som Lunds kommuns revisorer riktar till
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016 dnr
2016/0366
Lunds kommuns revisorers missiv den 14 september 2016
Lunds kommuns revisorers revisionsrapport Lunds kommun. Granskning
av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden
september 2016.

Yrkanden
Alexander Lewerentz (M) yrkar avslag på den andra att-satsen samt i
övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i
sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner sitt eget
yrkande bifallet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att yttra sig över Lunds kommuns revisorers granskning av kommunens
arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden enligt
utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-31
att lägga till indikatorn andel elever med högutbildade föräldrar
(gymnasieskola) under nämndens mål Stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål, genom att ta hänsyn till varje elevs behov och
förutsättningar samt främja hälsa och förebygga ohälsa

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att ge utbildningsdirektören i uppdrag att under 2017 arrangera ett
utbildningstillfälle med erfarenhetsutbyte om hållbar utveckling för
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Reservationer
Alexander Lewerentz (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för sitt yrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga).

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Yttrande: Lunds kommuns revisorers
granskning av
lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen

Dnr UN 2016/0367

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY (Ernst & Young)
genomfört en granskning av lokalförsörjnings- och lokalinvesteringsprocessen i Lunds kommun. Svar önskas på vilka åtgärder som kommer
att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de
rekommendationer som lämnats.
Utbildningskansliet har tagit fram förslag till svar, vilket redovisas i
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-27, UN 2016/0367
Revisionsrapport från EY 2016, Granskning av lokalförsörjnings- och
lokalinvesteringsprocessen i Lunds kommun.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande över Lunds kommuns revisorers granskning av
lokalförsörjnings- och lokalinvesteringsprocessen i enlighet med
utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-27.
Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Skrivelse om lärarnas arbetssituation
från (S) och (MP) i
utbildningsnämnden

Dnr UN 2016/0383

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna har inkommit med en
gemensam skrivelse kring att förbättra arbetssituationen för lärarna. I
skrivelsen uppdras åt utbildningsförvaltningen att genomföra en utredning om möjligheterna att förbättra arbetssituationen för lärarna samt
att beakta om nya tjänster eller utvidgning av arbetsinnehållet på idag
befintliga icke-lärar-tjänster kan minska arbetsbördan.
Utbildningskansliet föreslår att uppdragen som föreslås i skrivelsen vävs
in det partssammansatta arbete som redan pågår inom ramen för förvaltningens utvecklingsgrupp (FUG).

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016 dnr UN
2016/0386
Skrivelse om lärarnas arbetssituation från (S) och (MP) i utbildningsnämnden.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) och Stig Svensson (S) yrkar i enlighet med sin
skrivelse att utbildningsnämnden ska besluta om
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning om möjligheterna
att förbättra lärarnas arbetssituation genom avlastning av arbetsuppgifter
eller andra insatser
att i utredningen beakta om nya tjänster eller utvidgning av
arbetsinnehållet på idag befintliga icke-lärar-tjänster kan minska
arbetsbördan samt, i det fall det kan vara en lösning, lägga förslag på nya
tjänster
att utredningen redovisas i nämnden under våren 2017.
Ulf Nilsson (L) instämmer i ovanstående yrkande.
Alexander Lewerentz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg:
att nämnden uttalar att det är viktigt att förvaltningen och verksamheterna
fortsätter det påbörjade arbetet med att förbättra lärarnas arbetssituation
och att diskussioner och konkreta resultat halvårsvis redovisas till
nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Elias Grabka (C) instämmer i Alexander Lewerentz (M) yrkande.

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 uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning om möjligheterna
att förbättra lärarnas arbetssituation genom avlastning av
arbetsuppgifter eller andra insatser
att i utredningen beakta om nya tjänster eller utvidgning av
arbetsinnehållet på idag befintliga icke-lärar-tjänster kan minska
arbetsbördan samt, i det fall det kan vara en lösning, lägga förslag på
nya tjänster
att utredningen redovisas i nämnden under våren 2017.

Reservationer
Alexander Lewerentz (M) lämnar följande reservation:
Vi menar att det inte är meningsfullt att belasta förvaltningens tjänstemän
med fler administrativa uppgifter i form av ytterligare en utredning.
Befintliga resurser bör läggas på att nå resultat i samverkan med
personalen.
Jesper Sahlén (V) lämnar reservation enligt protokollsbilaga.

Protokollsanteckningar
Ulf Nilsson (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
Liberalerna bifaller skrivelsen om lärarnas arbetssituation. Även om det
redan pågår ett visst arbete med dessa frågor, är det viktigt med ett tydligt
utredningsuppdrag om att se över behovet av bland annat tjänster för
avlastning av arbetsuppgifter. Det är även viktigt med ett beslutat datum
för redovisning i nämnden.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Valärenden

Dnr UN 2015/0002

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har vid sitt möte den 21 september fastställt riktlinjer för kontaktpolitiker i utbildningsnämnden samt förrättat fyllnadsval till de kommunala gymnasieskolorna samt till Modersmålscentrum.
Det finns fortfarande vakanta platser till vilka partigrupperna kan nominera sina kandidater.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-01
Utbildningsnämndens beslut 2016-09-21, § 82
Aktuella lista över valda kontaktpolitiker.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till sitt nästa möte den 14 december.
Beslut expedieras till:
Utsedda kontaktpolitiker
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122

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 2016-11-01.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

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 16 november 2016:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, frivilliga skolformer, nr 5/16
U:58 Fastställande av läsårstider 2017/2018 för gymnasieskolan
U:121 Föreläggande efter tillsyn fristående verksamhet – ej uppfyllda
krav på verksamheten, nr 1/16
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 26—98/16
-ISLK, nr 33/16
-Polhemskolan, nr 136—147/16
-Vuxenutbildningen, nr 19/16
-Modersmålscentrum, nr 21—66/16
-Utbildningskansli, nr 18/16
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 55/16
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp
a) Utbildningskansliet, nr 6—10/16
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag läsåret 2016/17, nr 17—19/16
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor,
nr 63—67/16
E:30 Utse beslutsattestanter, nr 16/16.
Ö Övriga ärenden
Ö:2 Nekande att lämna ut handling till enskild, nr 1/16
Ö:14 Avge yttrande i överklagade ärenden, där utbildningsnämnden ej
fattat beslutet, nr 1—5/16.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-02
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juli 2016.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2016-11-16 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr UN 2016/0040

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den
16 november 2016:
Kommunala studentrådet
-Protokoll från möte 2016-09-20
Kommunfullmäktiges beslut
- § 198 Utbyggnads- och boendestrategi 2015 för Lunds kommun
Ulf Nilsson för Liberalerna
-Skrivelsen ”Lärarlyftet ska ge permanenta lönehöjningar”.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-03.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om följande:
a) Gymnasieutredningen har kommit med sitt betänkande ”En
gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning”. Bland förslagen finns en rad åtgärder,
bl a att även yrkesprogrammen bör ge högskolebehörighet framöver, att
införa ett estetiskt ämne i alla olika gymnasieprogram, att slopa dagens
kursbetyg och återgå till ämnesbetyg. Den som är intresserad kan följa
arbetet på Utbildningsdepartementets hemsida.
b) Den årliga Gymnasiemässan i Lund kommer att arrangeras fredagenlördagen den 25-26 november på Arenan. På mässan kommer
kommunala och fristående gymnasieskolor inom Lunds
antagningsområde att visa upp sig. Skolorna kommer även att arrangera
Öppet Hus vid ett antal tillfällen - tiderna finns på hemsidan.

Justerare
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-16

§ 126

Information från nämndens ledamöter

Stig Svensson (S) rapporterar från ett möte med International cities of
hall, vid vilket internationella skolor i Lund deltagit.
Alexander Lewerentz (M) rapporterar från programråd för
gymnasieskolan Vipans byggprogram.
Ulrika Wallin (L) rapporterar från skoldialog på gymnasieskolan Spyken.
Camilla Lundberg (L) rapporterar från
- möte i studentrådet
- möte på Komvux om ett Lärvux-projekt.
Per Almén (S) rapporterar från skolkonferens på Lars-Erik Larssongymnasiet.
Ordförande Anders Ebbesson (MP) informerar om att ett möte kommer
att äga rum den 1 december för alla fristående gymnasieskolor i Lund.
Vid mötet kommer dessa bl a att erbjudas möjlighet att få en kontaktpolitikerfunktion.
Ordföranden rapporterar vidare från styrgruppsmöte i ett miljöprojekt
på gymnasieskolan Spyken i samarbete med Naturskyddsföreningen.
Avslutningsvis rapporterar Stig Svensson (S), Ulf Nilsson (L) och
Anders Ebbesson (MP) från presidiebesök på Vuxenutbildningen.

Justerare
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Utbildningsnämnden
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2016-11-16

§ 127

Övrigt - Extra sammanträde i januari

Sammanfattning
Lunds kommuns nämnder ska lämna yttrande och nämndbeslutade
budgetförslag inför EVP 2018-2020 senast den 11 januari. Ordförande
Anders Ebbesson (MP) föreslår att ett extra möte med
utbildningsnämnden anordnas onsdagen den 11 januari 2017, kl. 17:00
för behandling av ärendet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att hålla ett extra sammanträde onsdagen den 11 januari 2017, kl. 17:00.

Justerare
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Reservation
Utbildningsnämnden i Lunds kommuns sammanträde 2016-11-16
Ärende 8: Yttrande över Lunds kommuns revisorers granskning av kommunens arbete med stöd till
barn från resurssvaga förhållanden
Det är oerhört viktigt att extra stöd tidigt sätts in i undervisning i de fall det är nödvändigt. Hur och i
vilken omfattning extra stöd skall erbjudas måste bedömas från elev till elev, i varje enskilt fall,
utefter varje elevs unika förutsättningar. Detta framgår också tydligt i den text som förvaltningen
författat och nämnden beslutade översända som yttrande i detta ärande.
Därmed är det olyckligt att nämnden också beslutade att införa en målindikator enligt
ärendets andra att-sats: ”att lägga till indikatorn andel elever med högutbildade föräldrar
gymnasieskola) under nämndens mål Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, genom att
ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar samt främja hälsa och förebygga ohälsa”.
Bedömningen om extra resurser och stöd i undervisningen både bör och skall ske utefter varje elevs
egna förutsättningar och behov, vilket denna indikator emotsäger.
Med anledning av ovanstående reserverar jag mig mot nämndens beslut att bifalla ärendets
andra att-sats.

Alexander Lewerentz
Moderata samlingspartiet

Reservation
Utbildningsnämnden 2016‐11‐16, ärende 10 ”Skrivelse om lärarnas arbetssituation från (S) och (MP)”

Från Vänsterpartiets sida ser vi positivt på att undersöka olika möjligheter att minska lärarnas
arbetsbörda, så som att vissa arbetsuppgifter i skolan hade kunnat skötas av andra yrkesgrupper. En
sådan utredning bör genomföras i samråd med lärarkåren för att säkerställa att lärarnas
professionalitet och utbildning är i fokus. Vi vill dock poängtera att förändringar av den art som
föreslås i skrivelsen i grunden är fråga om ekonomiska resurser. För närvarande har vi en situation
där kommunstyrelsen har bett nämnderna att utreda möjligheter för nedskärningar på mellan 3‐7%
till 2018. Med den bakgrunden tror vi att det kommer att vara väldigt svårt att genomföra
förändringar som verkligen minskar lärarnas arbetsbörda. För att en sådan förändring ska bli
verklighet menar vi att Lunds kommun behöver en politisk vilja att prioritera satsningar för att
minska lärarnas arbetsbörda. Sådana satsningar kräver ekonomi för att bli genomförbara. Vår
förhoppning är att den utredning som nu genomförs kan öka denna vilja och att förutsättningar för
reella förändringar därmed kan skapas. Annars är risken att ännu en utredning genomförs men att
förändringar i lärarnas verklighet uteblir.

För Vänsterpartiet
Jesper Sahlén

