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Utbildningsnämnden
Plats och tid

Gymnasieskolan Vipan, personalmatsalen i hus B, 2016-10-19
klockan 17.00–19.29

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Lotta Lövdén Berseus (S)
Ulf Nilsson (L)
Elias Grabka (C)

Tjänstgörande ersättare

Per Almén (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Alma Carlsson (S), tjänstgör för Hans Isaksson (S)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Edith Escobar (M), tjänstgör för Marinko Lipovac (KD) §§ 93-94,
96-110
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Marinko Lipovac (KD) § 95
Jesper Sahlen Raquette (V), tjänstgör för Helena Falk (V)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Camilla Lundberg (L) §§ 93-94, 96-110
Ulrika Wallin (L)
Nikolas Pieta Theofanous (C), kl. 17:07-19:29

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 93-100
Anna Röjås, adm chef, §§ 93-102
Annica Danielsson, ekonom, §§ 93-100
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 93-100
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Yvonne Brogaard-Nelson, utredare , §§ 93-102
Eva Lundin, personalföreträdare LR, kl. 17:32-19:29
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
Johan Aspelin, rektor gymnasieskolan VIpan

Justerare

Elias Grabka (C)

Paragrafer

§ 93-110

Plats och tid för justering Utbildningskansliet måndagen den 24 oktober, kl. 12:00
Underskrifter
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Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Elias Grabka (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2016-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-19

§ 93

Val av justerare samt bestämmande av
tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Elias Grabka (C), med Louise Rehn Winsborg (M) som ersättare,
att justera dagens protokoll
att justeringen äger rum på utbildningskansliet måndagen den 24 oktober
2016, kl. 12:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-19

§ 95

Begäran om yttrande över anmälan till
JO

Dnr UN 2016/0337

Jäv
Edith Escobar (M) deltar ej vid behandlingen av detta ärende på grund av
jäv.

Sammanfattning
JO har tagit emot en anmälan mot utbildningsnämnden som rör begäran
om rättelse av journalhandling. Lunds kommun ska senast den 12
september 2016 lämna ett yttrande i rubricerat ärende. Anstånd har beviljats med yttrandet till den 21 oktober.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-13
Remiss från JO 2016-07-05, Dnr 3340-16.

Yrkande
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar att utbildningsnämnden ska
besluta
att uttala att yttrandet avser ärendets handläggning
att med anledning av att Lunds kommun efter förvaltningsrättens i
Malmö beslut 2015-11-13 dröjt till 2016-08-31 med att fatta beslut i
ärendet, uttala att nämnden anser att tidsutdräkten varit för lång
att i övrigt avge yttrande enligt utbildningskansliets förslag.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att uttala att yttrandet avser ärendets handläggning
att med anledning av att Lunds kommun efter förvaltningsrättens i
Malmö beslut 2015-11-13 dröjt till 2016-08-31 med att fatta beslut i
ärendet, uttala att nämnden anser att tidsutdräkten varit för lång, samt
att i övrigt avge yttrande enligt utbildningskansliets förslag.
Beslut expedieras till:
JO
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Antagningsstatistik läsåret 2016/2017

Dnr UN 2016/0385
Antagningsstatistik för läsåret 2016/17 har varit utskickad före mötet.
Antagningschef Ingela Arheden redovisar statistik gällande sökande från
Lund samt antagning i Lund.
Önskemål har framförts om att få ta del av en karta över elevers
resandeströmmar, dvs var de bor och går i skola i Skåne.
Ingela Arheden talar om att en sådan karta håller på att tas fram av
Kommunförbundet Skåne och kommer att visas för nämnden när den är
klar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Hälsoanalys - sjukfrånvaro

I enlighet med av utbildningsnämnden fastställt Årshjul för 2016 ska en
Hälsoanalys redovisas vid nämndens oktobermöte.
Adm chef Anna Röjås redovisar en hälsoanalys gällande medarbetare,
där tyngdpunkten läggs på statistik över sjukfrånvaron.
Utbildningsförvaltningen redovisar för 2016 den näst lägsta siffran bland
kommunens förvaltningar (4,0 %).
Vid nämndens decembermöte kommer att presenteras en hälsoanalys
gällande elever.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (23)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-19

§ 98

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 informerar om
* förskjutning av tidplanen för färdigställande av Östervångskolans
nuvarande lokaler för ISLK. Lokalerna kommer att stå färdiga för
inflyttning till julen 2017 av hela ISLK:s verksamhet.
* nya byggnader för Spyken är snart färdigställda på Arkivgatan.
* förhoppningsvis kommer fler nya gymnasielokaler att kunna tas i bruk
höstterminen 2017 för att möta elevökningen.
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar en lägesrapport för objektet
den femte gymnasieskolan.
Efter kommunstyrelsens beslut i maj har serviceförvaltningen getts i
uppdrag att ta fram underlag för hur en byggkropp ska få plats på
Svaneskolans tomt, både för grundskola och gymnasieskola. Utrymme
måste även finnas för lekytor (för grundskolan), yta för parkering samt
cyklar. En projektgrupp har bildats, i vilken ingår projektledare från
serviceförvaltningen och representanter för barn- och skolförvaltning
Lunds stad samt utbildningsförvaltningen. En referensgrupp kommer att
utses med representanter för lärare, elever och fackliga företrädare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla ett ärende om den
femte gymnasieskolan vid möte den 21 november, till vilket alla berörda
presidier är inbjudna.
Ordförande Anders Ebbesson (MP) talar om att ett nytt möte planeras äga
rum i nämndens utvecklingsgrupp för att fördjupa sina synpunkter efter
mötet den 21/11.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Information om månadsuppföljning
ekonomi

Ekonom Magnus Sternudd redovisar en bokslutsprognos per den 30
september, vilken visar på ett resultat vid årets slut om -12 270 mnkr,
vilket är -1 000 mnkr bättre än föregående månads prognos.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Information om EVP 2018-2020

Dnr UN 2016/0364
Information från kommunledningen om strategi- och planeringsprocessen
inför EVP 2018-2020 har varit utskickad före mötet. I denna presenteras
tre scenarier för storlek på effektiviseringsbehov inför budget 2018 - låg
(3 %), mellan (5 %) och hög (7 %). Lunds kommuns nämnder är skyldiga
att senast den 11 januari till kommunstyrelsen yttra sig över konsekvenser av de olika sparalternativen. Utbildningsnämnden kommer att behandla sitt svar på decembermötet.
Ordförande Anders Ebbesson (MP) uppmanar nämndens ledamöter att
skicka in tankar och idéer till honom och till utbildningskansliet.
Diskussion kan lämpligen äga rum i partigrupperna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Rapport över genomförd tillsyn våren
2016

Dnr UN 2016/0353

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 som är etablerade i Lunds
kommun. Enligt tillsyns- och insynsplanen som utbildningsnämnden
antog 2016-04-20 ska tillsyns- och insynsbesök ske i de fristående
verksamheterna minst vart fjärde år. Nämnden får därefter redovisningar
av besöken. Redovisningen sker vid två tillfällen per år. Den här
redovisningen avser vårterminen 2016.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-28 med bilagor:
Rapporter över genomförd tillsyn våren 2016
Sammanställning tillsyn vårterminen 2016.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar att utbildningsnämnden ska
lägga tilllsynsrapporterna för vårterminen 2016 med godkännande till
handlingarna.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga tillsynsrapporterna för vårterminen 2016 med godkännande
till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Rapport över genomförd insyn våren
2016

Dnr UN 2016/0384

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 som är etablerade i Lunds
kommun. Enligt tillsyns- och insynsplanen som utbildningsnämnden
antog 2016-04-20 ska tillsyns- och insynsbesök ske i de fristående
verksamheterna minst vart fjärde år. Nämnden får därefter redovisningar
av besöken. Redovisningen sker vid två tillfällen per år. Den här
redovisningen avser vårterminen 2016.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-06 med bilagor:
Rapporter över genomförd insyn våren 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga insynsrapporterna för vårterminen 2016 till handlingarna
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Remiss Handlingsplan mot våld i nära
relationer 2017-2022

Dnr UN 2016/0358

Sammanfattning
Nuvarande Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016
behöver revideras. Handlingsplanen föreslås byta rubrik till Plan mot
våld i nära relationer. Socialnämnden har remitterat förslaget till ny plan
till berörda nämnder för yttrande senast den 31 oktober 2016.
Utbildningsförvaltningen är positiva till en fortsatt satsning på förebyggande och åtgärdande arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningsförvaltningen anser att det är av
högsta vikt att ta fram en handlingsplan med konkreta mål på både kort
och lång sikt för att förebygga våld och dess följdverkningar.
Utbildningsförvaltningen anser att det är en stor brist i Plan mot våld i
nära relationer 2017-2022 att inga barn har blivit inbjudna till att delta i
arbetet. Det är också en brist i planen att varken förskolan/skolan eller
elevhälsa nämns som viktiga aktörer i det förebyggande arbetet.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-06
Remissbrev Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2022 (dnr SO
2016/0135).

Yrkande
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till yttrande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

som yttrande över Handlingsplan mot våld i nära relationer
godkänna utbildningskansliets förslag till remissvar.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden i Lunds kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Fastställande av sammanträdestider år
2017

Dnr UN 2016/0348

Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska i enlighet med sitt reglemente fastställa
sammanträdestider för nästkommande år senast på årets sista sammanträde.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-30.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna följande sammanträdestider för utbildningsnämnden år
2017:
onsdagar kl. 17:00 den 8 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 21
juni, 20 september, 18 oktober, 15 november samt den 13
december.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

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 2016-10-06.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

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 19 oktober 2016:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, frivilliga skolformer, nr 4/16
U:41 Individuellt anpassat program, nr 1—7/16
U:80 Förlängd undervisning, nr 3—24/16
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-ISLK, nr 30—32//16
-Vuxenutbildningen, nr 16—18/16
-Modersmålscentrum, nr 59—72/16
-Utbildningskansli, nr 17/16
P:4 c) Förflyttning till annan arbetsplats pga övertalighet, nr 17/16
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 50—54/16
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp
a) Utbildningskansliet, nr 5/16
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag läsåret 2016/17, nr 9—16/16
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor,
nr 28—62/16
E:30 Utse beslutsattestanter, nr 14—15/16.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-05.
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juli 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2016-10-19 till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr UN 2016/0040

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den
19 oktober 2016:
Kommunala funktionshinderrådet
-Protokoll från möte 2016-08-30
Kommunfullmäktiges beslut
- § 152 Avgiftstaxa för utlämnande av kopior mm av allmänna handlingar i Lunds kommun
Kommunstyrelsens beslut
-§ 242 Riktlinjer vid nybyggnad enligt Miljöbyggnad
-§ 243 Uppdrag från KF om att utreda outsourcing av
företagshälsovården
Skolinspektionens beslut
-Avslag på ansökan om godkännande av förskoleklass vid fristående
grundskolan Lunds Waldorfskola
-Avslag på ansökan om utökning av särskild variant inom det estetiska
området av samhällsvetenskapsprogrammet vid den fristående
gymnasieskolan Lunds Waldorfskola
-Avslag på ansökan om utökning av inriktningar inom samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen vid den fristående
gymnasieskolan Lunds Waldorfskola
-Godkännande av ansökan om utökning av utbildning med ekonomiprogrammet inriktning juridik på JENSEN gymnasium Lund
-Avslag på ansökan om utökning av utbildningar på fristående
gymnasieskolan Realgymnasiet i Lund avseende det nationella handelsoch administrationsprogrammet inriktning handel och service, hotell- och
turismprogrammet inriktning hotell och konferens samt vård- och
omsorgsprogrammet
-Avslag på ansökan om utökning av utbildningar på fristående
gymnasieskolan Thoren Innovation School Lund avseende det nationella
teknikprogrammet inriktning design- och produktutveckling samt
produktionsteknik, estetiska programmet inriktning estetik och media
samt samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och
kommunikation.
Skrivelse från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i
utbildningsnämnden:
”Förbättra arbetssituationen för lärarna!”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-10-05.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam informerar om följande:
a) Lönelyftslärarna
Alla lärare som fått del av lärarlönelyftet i Lund har nu fått besked. Alla
lärare har emellertid inte kunnat få denna löneförhöjning, vilket lett till
stor besvikelse. I Lund har beloppet lagts så lågt som 2.500 för att så
många som möjligt skulle kunna få löneförhöjningen. Han vill även
understryka att lärares inlämnande av intresseanmälan varit frivillig och
endast varit en möjlighet.
b) Lärarförbundets ranking av skolkommuner
Lund har under ett antal år leget bland de fem främsta i denna rankning
av kommuner, men har i år ramlat ner till 21:e plats. Då detta är
anmärkningsvärt har kontakt tagits med Statistiska Centralbyrån för att
undersöka vad som hänt. Något svar från SCB har inte kommit ännu.
c) Medarbetarenkät
En ny medarbetarenkät kommer att genomföras med början vecka 45.
Enkäten kommer att ske i hela kommunen och med starkt fokus på
Arbetsmiljö.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Information från nämndens ledamöter

Ordförande Anders Ebbesson (MP) tar upp följande:
1) Han själv och utbildningsdirektören kommer den 20-21 oktober att
delta i 16-kommuners konferens i Stockholm.
2) Måndagen den 24 oktober är presidiet kallat till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att redogöra för det förväntade underskottet för
utbildningsnämnden - vad det beror på och går att göra åt.
3) Intryck från det presidiebesök vilket han och vice ordföranden deltagit
i på Polhemskolan.
Ibrahim Kakahama (V) rapporterar från möte med modersmålsrådet.
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-19

§ 110

Extraärende: Valärende

Sammanfattning
Elias Grabka (C) är utsedd till att vara ersättare i det kommunala
funktionshinderrådet. Han önskar avgå från detta uppdrag vid årsskiftet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att behandla extraärendet
att befria Elias Grabka (C) från uppdraget som ersättare i det kommunala
funktionshinderrådet per den 31 december 2016
att utse Nikolas Pieta Theofanous (C) till ny ersättare i det kommunala
funktionshinderrådet från och med den 1 januari 2017.
Beslut expedieras till:
Kommunala funktionshinderrådet
Akten
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