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§ 75

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Information om ISLK, en internationell
skola

Skolinspektionen har våren 2016 beslutat att medge Lunds kommun att
vara huvudman för internationell skola på grundskolenivå vid ISLK
(International School of Lund Katedralskolan). Utbildningen får starta
höstterminen 2016.
Ulrika Wiman, rektor för ISLK, lämnar aktuell information om skolans
första läsår beträffande personal, ledarskap, elever, föräldraförening,
framtiden och utmaningar.
Efter mötet kommer nämnden att få tillgång till en länk till en video, där
de kan titta på hur undervisningen bedrivs på ISLK.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Lägesrapport om antagning till
gymnasieskolan 2016/17

Antagningschef Ingela Arheden informerar om
- befolknings- och elevprognoser för åren 2015-2025
- årets antagning till gymnasieskolan i Lund läsåret 2016/17.
Vid nämndens oktobermöte kommer en skriftlig antagningsstatistik att presenteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Betygsstatistik läsåret 2015/16

Dnr UN 2016/0354
Utvecklingsledare Mia Reuterborg redovisar andel examen och
betygsresultat för läsåren 13/14, 14/15 och 15/16 för de fyra kommunala
gymnasieskolorna, Modersmålscentrum samt ISLK.
Detaljerade tabeller kommer att skickas ut efter mötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Information om lärarlönelyftet

Adm chef Anna Röjås informerar om den statliga satsningen lärarlönelyftet, vilken innebär att kommunerna ska kunna ge en löneökning
till särskilt kvalificerade lärare. Satsningen omfattar alla skolformer utom
vuxenutbildning, Diploma Programme och ISLK. I Lund kommer
utsedda lärare att få ett lönetillägg på 2 500 kr per månad för heltid från
och med 2016-07-01, vilket är tidsbegränsat i två år. Lunds kommun får
sammanlagt 833 bidrag, varav utbildningsförvaltningen får 300.

Protokollsanteckningar
Ordföranden medger följande protokollsanteckningar:
”Det är olyckligt att det råder osäkerhet på statlig och kommunal nivå
kring principerna för lärarlönelyftet. Liberalerna menar att
utgångspunkten borde vara att det handlar om en permanent
löneförhöjning. Det rent principiella beslutet borde behandlas på politisk
nivå i kommunen.”
Ulf Nilsson (L)
”Innan beslut om principer för fördelning av statsbidraget för Lärarlönelyftet borde frågan diskuterats och förankrats i UN och BSN liksom
vid införandet av Förstelärare. Så bör ske framöver.”
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C)
”Feministiskt initiativ oroas över det så kallade lönelyftet. Det skapar
misstro mellan kollegor där vissa riskerar favoritiseras, samt är orättvist
då alla som arbetar hårt inte får kompensation. Fi hoppas på generella
lönelyft till skolorna.”
Daniel Beckman (FI).

Justerare
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§ 80

Information månadsuppföljning lokaler

Dnr UN 2016/0046
Ekonom Magnus Sternudd informerar om aktuella lokalobjekt.
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam ger en lägesrapport gällande Ny
gymnasieskola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Delårsrapport per 31/8 2016

Dnr UN 2016/0315

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 31 augusti med
bokslutsprognos för 2016.
Utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -13,3 mnkr.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-12 med
bilaga (Rapportuttag ur IT-ledningsstöd).
Vid dagens möte presenteras detaljerad bokslutsprognos augusti
2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna utbildningskansliets förslag till delårsrapport per 31 augusti
2016 med bilaga.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Riktlinjer för kontaktpolitiker i
utbildningsnämnden

Dnr UN 2016/0290

Sammanfattning
I utbildningsnämnden utses varje mandatperiod fyra kontaktpolitiker per
skola/enhet inom utbildningsförvaltningen. I detta ärende redovisas i en
bilaga utbildningsnämndens Riktlinjer för kontaktpolitiker. Riktlinjerna
har behandlats av utbildningsnämndens presidium.
Kontaktpolitikerns uppdrag är att vara en länk mellan nämnd och
verksamhet genom medverkan på Skoldialog vid Vuxenutbildningen,
gymnasieskolorna och International School of Lund Katedralskolan
(ISLK), samt genom Modersmålsråd vid Modersmålscentrum i Lund. I
riktlinjerna beskrivs syfte och form för dessa forum samt kontaktpolitikerns roll.
Vid dagens möte ges möjlighet att förrätta fyllnadsval till de kommunala
skolorna.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2016 med bilaga:
Förslag Riktlinjer för kontaktpolitiker
Aktuell lista över valda kontaktpolitiker.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att samtliga fristående gymnasieskolor
ska erbjudas att få en kontaktpolitiker.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till riktlinjer för kontaktpolitiker, i enlighet med
dokumentet Riktlinjer för kontaktpolitiker

att

erbjuda samtliga fristående gymnasieskolor att få en kontaktpolitiker

att

förrätta följande fyllnadsval till de kommunala skolorna/enheterna:

Katedralskolan - Stig Svensson (S)
Polhemskolan - Anders Ebbesson (MP) och Elias Grabka (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gymnasieskolan Spyken - Alexander Lewerentz (M)
Modersmålscentrum - Louise Rehn Winsborg (M).

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningens enheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Ansökan från Lunds pastorat om byte
av huvudman för de fristående
förskolorna Prästkragen och Triangeln

Dnr UN 2016/0302

Sammanfattning
Lunds pastorat har ansökt om att få bli huvudman för de fristående
förskolorna Prästkragen och Triangeln. Förskolornas respektive
huvudman är idag församlingarna S:t Peters klosters församling och
Lunds östra stadsförsamling. De båda församlingarna ingår i Lunds
pastorat sedan 2014-01-01.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2016
Ansökan från Lunds pastorat om byte av huvudman den 17 juni 2016
jämte bilagor.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna Lunds pastorat som huvudman för de fristående
förskolorna Prästkragen och Triangeln samt förklara Lunds pastorat
berättigat till bidrag för inskrivna barn från Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Lunds pastorat
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Yttrande över: Motion från Ulf Nilsson
(L) och Mia Honeth (L) ”Inför
gemensam rättning av nationella prov”

Dnr UN 2016/0329

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Liberalerna om
”Inför gemensam rättning av nationella prov”, för yttrande till
Utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningens skolor samrättar nationella prov och några
skolor avidentifierar även elevernas namn. På flertalet skolor byter
lärarna elevernas svar vid rättning.
Utifrån de nuvarande nationella provens utformning och Lunds
skolförvaltningars arbete med BFL skulle ett införande av central rättning
av de nationella proven frånta läraren och eleven ett möjligt
utvecklingstillfälle.
En nationell utredning har gjorts under våren 2016 och utifrån
utredningens gedigna förslag kring nytt nationellt system för
kunskapsbedömning och Skolverkets uppdrag att utveckla de nationella
proven och bedömningsstöden bör därför Lunds kommun inte föregå de
nationella förändringar som är på gång.
Utbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-08-30
KS Motion - Inför gemensam rättning av nationella prov 2016-05-04.

Yrkanden
Ulf Nilsson (L) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad,
att förvaltningen ska göra en översiktlig inventering och redovisa hur
omfattande samrättningen i Lund är,
att förvaltningen inom dagens system ska undersöka olika lösningar som
skulle kunna minska arbetsbördan med rättning för enskilda lärare och
samtidigt ge mer tid för feed back och dialog med eleverna,
samt att återrapportera resultatet av arbetet till nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stig Svensson (S) och Louise Rehn Winsborg (M) yrkar i enlighet med
förvaltningens förslag att motionen ska avstyrkas.
Elias Grabka (C) och Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till den första
att-satsen i Ulf Nilssons (L) yrkande, att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Stig Svenssons (S) med fleras
yrkande att avstyrka motionen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstyrka motionen från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L).

Reservationer
Ulf Nilsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden,
vilka ej vunnit bifall (protokollsbilaga).
Elias Grabka (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande,
vilket ej vunnit bifall.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Uppföljning av kommunens
handlingsplan Delaktighet för alla
2014-2016

Dnr UN 2016/0272

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla - är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016. Planen omfattar sju strategiområden och handlingsplanen för 2014-2016 innehåller ett antal åtgärder inom ramen för
varje område. Utbildningsförvaltningen redogör för de genomförda och
planerade åtgärder som finns inom relevanta områden.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-08
Bilaga: Kommunens handlingsplan Delaktighet för alla 2014-2016
KS Beslut 2014-04-02, § 91
KF Beslut 2014-06-11, § 121.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningskansliets uppföljning av kommunens
handlingsplan Delaktighet för alla 2014-2016.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Yttrande över: Remiss i ärende
”Uppdrag från kommunfullmäktige om
att ta fram en handlingsplan för
nationella minoritetsgrupper”

Dnr UN 2016/0336

Sammanfattning
Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till strategi och handlingsplan avseende nationella minoriteters rättigheter som är framtagen i
samråd med 5 organisationer som företräder de nationella minoriteterna i
Lund. Handlingsplanen och strategin har lämnats över till skolförvaltningarna för yttrande.
Utbildningsförvaltningen besvarar de punkter som berör förvaltningens
verksamheter. Förvaltningen instämmer i förslagen som avser information till barn, elever, personal och vårdnadshavare men instämmer inte i
förslaget att inventera språkkunskaper hos barn/elever och personal.
Förvaltningen anser att ett upprättande av ett register över språkkunskaper gränsar till att upprätta ett register över etnicitet och i Sverige är
det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer med utgångspunkt från etniskt ursprung.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-02
Remiss i ärende ”Uppdrag från kommunfullmäktige 2014-09-25, § 176
om att ta fram en handlingsplan för nationella minoritetsgrupper”
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den 12
maj 2016
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den
12 maj 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-09-02 i ärende ”Uppdrag från kommunfullmäktige 2014-09-25, § 176 om att ta fram en handlingsplan för
nationella minoritetsgrupper”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Redovisning av Inkomna klagomål
första halvåret 2016

Dnr UN 2016/0095

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

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-02 med bilaga.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av inkomna klagomål för första halvåret 2016
till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

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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§ 89

Redovisning 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 21 september 2016:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, frivilliga skolformer, nr 3/16
U:80 Förlängd studietid, nr 2/16
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 4—25/16
-ISLK, nr 7—29//16
-Polhemskolan, nr 55—135/16
-Spyken, nr 12—28/16
-Vipan, nr 18—61/16
-Vuxenutbildningen, nr 4—15
-Modersmålscentrum, nr 22—58/16
-Utbildningskansli, nr 5—16/16
P:3 c) Omplacering, nr 1—2/16
P:4 c) Förflyttning till annan arbetsplats pga övertalighet, nr 6—16/16
P:9 c) Uppsägning från tjänst pga arbetsbrist, nr 1—2/16
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 22—49/16
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 45—44/16
P:14 Enskilt löneavtal/lönetillägg, nr 2—9/16
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp
a) Utbildningskansliet, nr 2—4/16
E:12 Beviljande av företagsupphandlat privatkort, nr 1/16
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag läsåret 2016/17, nr 1—8/16
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor,
nr 3—27/16
E:30 Utse beslutsattestanter, nr 7—13/16
Ö Övriga ärenden
Ö:1 Beslut efter hörande av presidiet när tidsnöd föreligger, nr 1—4/16.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-02.
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juli 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2016-09-21 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr UN 2016/0040

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den
21 september 2016:
Förvaltningsrätten
-Dom i mål Lunds Waldorfskola/Utbildningsnämnden om bidrag i form
av tilläggsbelopp (dnr UN 2015/0400)
Kommunala funktionshinderrådet
-Protokoll från möte 2016-05-17
Kommunfullmäktige
-Beslut § 90 Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag (dnr UN
2016/0032)
-Beslut § 139 Översyn av direkt skolpeng (dnr UN 2016/0052)
-Beslut § 137 Ändring av ordning för ersättarnas inkallande för Miljöpartiet (dnr UN 2015/0002)
Kommunstyrelsen
-Beslut § 117 Utvärdering av nämndernas interna kontrollarbete 2015
samt handlingsplaner för 2016 (dnr UN 2015/0361-0362)
-Beslut § 172 Kompetensförsörjningsstrategi (dnr UN 2016/0291)
-Beslut § 178 Framtagande av nyinformationsredovisning för Lunds
kommun (dnr UN 2016/0292)
-Beslut § 206 Placering av ny gymnasieskola i Lund (dnr UN 2015/0141)
-Beslut § 256 Uppdaterade riktlinjer för behandling av personaluppgifter
och riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter (dnr UN
2016/0346)
-Beslut § 262 Inkommen skrivelse om att inrätta ett projekt för romer i
Lund (dnr UN 2015/0220)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
-Beslut § 121 Uppdrag från kommunfullmäktige om gymnasiala lärlingsanställningar (dnr UN 2016/341)
Skolinspektionen
-Beslut angående regelbunden tillsyn av International School of Lund
(ISLK): Tillsynen avslutas (dnr UN 2012/0296)
Sveriges Skolledarförbund i Lund
-Skrivelse om intresse av att delta i framtida diskussioner kring
förstärkning av gymnasieskola i Lund (dnr UN 2016/0345).
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Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-06-01.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 91

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar följande information:
1) En folder som i en kortversion beskriver Lokalinvesteringsprocessen i
Lunds kommun delas ut.
2) Forskningscirklar har startats upp, där den ena vänder sig till
pedagoger och den andra till lärare.
3) Diskussioner har påbörjats i en partsammansatt grupp kring
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om organisatorisk och social
arbetsmiljö.
4) Ärende på Polhemskolan om avstängning av elev.
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§ 92

Information från nämndens ledamöter

Ordförande Anders Ebbesson (MP) lämnar information om följande:
1) Intryck från presidiebesök på gymnasieskolan Vipan.
2) Intryck från möte på Katedralskolan med representanter för lärare,
skolledning, utbildningsdirektören samt ekonom.
Vid mötet diskuterades skolans lokalsituation.
3) Möte på Spyken kring projektet Modellskola 2.0 i samarbete med
Naturskyddsföreningen, vilket numera kallas ”Hållbara tillsammans”.
4) Möte med Kommunförbundet Skånes grupp för gymnasiesamverkan.
Camilla Lundberg (L) och Jesper Sahlén (V) rapporterar från möte i det
kommunala studentrådet.
Stig Svensson (S) och utbildningsdirektör Stefan Norrestam rapporterar
från möte om strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2018-20.
Avslutningsvis informeras om att nästa nämndmöte äger rum på gymnasieskolan Vipan, kl. 17:00. Kl. 15:00 äger ett särskilt möte rum på Vipan
för utvecklingsgruppen, vilken består av en ledamot per parti i nämnden.
Gruppen kommer att diskutera internbudget 2017 för utbildningsförvaltningen.
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