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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-24

BSN 2018/0485

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-05-24 klockan
17.00-21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Mårten Spanne (S)
Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Ola Christiansson (S)
Agneta Geijer (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN
Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN
Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Agneta Lindfors, LR, Personalföreträdare
Bengt Andersson, Lärarförbundet, Personalföreträdare

Justerare

Staffan Bolin (L)

Paragrafer

§ 91-92

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, torsdag 24 maj
2018 kl 21:00
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Staffan Bolin (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Paragrafer

§ 91-92

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-18
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Sammanträdesdatum
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§ 91

Fastställande av föredragningslistan
och val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Staffan Bolin (L). Justering äger
rum torsdagen den 24 maj 2018 kl 21.00 på Barn- och skolkontoret.
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Utdragsbestyrkande
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§ 92

Remiss: Med undervisningsskicklighet
i centrum - ett ramverk för lärares och
rektorers professionella utveckling
(SOU 2018:17)

Dnr BSN 2018/0463

Sammanfattning
SOU 2018:17 Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för
lärares och rektorers professionella utveckling har i uppdrag att utreda
förslag på åtgärder för att ge ökade förutsättningar för lärare och rektorer
(begreppen lärare och rektorer innefattar både skola, förskola och
fritidshem) att utföra sitt arbete med hög kvalitet för barnens/elevernas
lärande, samt hur Sverige kan utveckla skolprofessionernas
attraktionskraft. Utredningen omfattar också förändringar när det gäller
behörighetskrav och legitimation. Utredarna kommer från
Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet. Utgångspunkten för
arbetet är OECD’s synpunkter på den svenska skolans avsaknad av
gemensam nationell strategi för skolväsendet och Skolkommissionens
följande förslag på samlad strategi för ökad kunskap och likvärdighet
från 2017. Ett av dessa förslag är att inrätta ett professionsprogram för
lärare och skolledare. SOU 2018:17 är delvis en vidareutveckling av
detta förslag.
Barn- och skolförvaltningens bedömning är att professionsprogrammet
innehåller förslag som kan stärka kompetensen och likvärdigheten inom
skolväsendet, samt är positiva till fler karriärvägar inom skolan. Barnoch skolförvaltningen anser att förslagen innebär att huvudman och
rektor får en begränsning i inflytandet över medarbetarens
kompetensutveckling och kompetensvalidering. Barn- och
skolförvaltningen bedömer att professionsprogrammet kan bidra till en
bättre strategisk kompetensanvändning. De föreslagna
skollagsförändringarna för huvudman för att säkerställa att rektor har
goda förutsättningar att leda och utveckla utbildningen blir svår att
uppfylla utan att förändra övrig lagstiftning och styrdokument inom
området. Att minska administrativa krav i skolväsendet anser Barn- och
skolförvaltningen är angeläget. Elever kommer genom förslagen att
drabbas av större del av lektioner med vikarier, då huvudman och rektor
får svårare att samordna kompetensutvecklingsinsatser för sin personal.
Härigenom kommer vikariekostnader att öka, vilket kräver ekonomisk
kompensation. Vidare identifieras en svårighet att kombinera individuell
lönesättning av rektor med kompetensnivåer identifierade av extern
aktör.
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Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”SOU 2018:17 Med
undervisningsskicklighet i centrum” den 25 april 2018, dnr BSN
2018/0463
SOU 2017:18 Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för
lärares och rektorers professionella utveckling”, slutbetänkandet av
Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner,
den 12 mars 2018, dnr 2018/0463
SOU 2017:35 Samling för skolan, Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet, april 2017

Beslut
BSN beslutar
att

lämna yttrande i enlighet med barn- och skolförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckningar
För Liberalerna:
Förvaltningens konsekvensbeskrivningar av utredningens förslag är i
huvudsak korrekta. Skulle utredningens förslag genomföras innebär det
en kraftig förändring av både dagens huvudmannauppdrag och
rektorernas ledningsansvar som ersätts av ett ökat statligt inflytande över
skolan. Ett ökat statligt ansvarstagande för skolan är emellertid något
som vi liberaler förespråkat under lång tid. Många av de förslag
utredningen lyfter fram ser vi därför som mycket positiva för en framtida
nationell skolutveckling.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer, förskolechefer, skolområdeschefer, verksamhetschefer
Akten

Paragrafen justeras omedelbart.
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