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§ 15

Val av justeringsperson samt bestämmande
av tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Jesper Sahlén (V) till att jämte ordföranden justera dagens
protokoll
att justeringen äger rum tisdagen den 26 februari 2019, kl. 10:00 på
utbildningskansliet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Information: Skolinspektionens tillsyn

Dnr UN 2019/0133
Utvecklingsledare Mia Reuterborg informerar om Skolinspektionens
regelbundna tillsyn, vilken består av huvudmannatillsyn, dvs all
verksamhet som huvudmannen bedriver ‐ samt av prioriterad tillsyn,
vilken är ett urval av huvudmannens skolor som granskas mer in‐
gående.
Rektor Johan Aspelin informerar om Skolinspektionens prioriterade
tillsyn på Gymnasieskolan Vipan. Redovisning sker av vilka områden
som givits föreläggande samt vilka åtgärder som planeras av skolan.
I fem av de sex områdena med föreläggande är bristerna avhjälpta
enligt beslut 2018‐12‐13. Gällande området Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande behandling är föreläggandet förenat med
vite, såvida inte åtgärder vidtas före den 1 april.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Anmälan av kränkande behandling, elever

Dnr UN 2019/0128

Sammanfattning
Utvecklingsledare Sara Alfredsson redovisar de nio anmälningar som
inkommit sedan föregående redovisning i december, med fördelning
per skolenhet.
Fördjupad analys för läsåret 2018/19 kommer att redovisas vid
nämndens junimöte.

Beslutsunderlag
Rutinbeskrivning av ärendehantering enligt 6 kap 10 § skollagen
samt 2 kap 7 § diskrimineringslagen
Anmälningar december 2018 ‐ februari 2019.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälan av kränkande behandling till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Information: Månadsuppföljning, lokaler

Dnr UN 2019/0126
En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen
har varit utskickad före sammanträdet.
Ekonomichef, tillika lokalsamordnare Magnus Sternudd lämnar
en redovisning objekt per objekt.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Årsanalys för 2018

Dnr UN 2018/0437

Sammanfattning
Kommuner är enligt lagen bokföringsskyldiga och skyldiga att
upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. Syftet med
årsanalyserna är dels att ge Kommunkontoret underlag till
årsredovisning, personalredovisning och miljöredovisning och
dels att respektive nämnd ska få en samlad redovisning av verk‐
samheternas måluppfyllelse.
Utbildningsnämndens årsanalys redogör för väsentliga händelser
under året, ekonomisk hushållning, personal och miljö samt
redovisning av verksamheternas resultat och utvecklingsarbete.
Utbildningskansliets förslag till årsanalys är upprättat enligt
kommunkontorets instruktioner och mallar.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐02‐08 med förslag till
Årsanalys för 2018.

Yrkanden
Ordförande Rasmus Törnblom (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till årsanalys för 2018 i enlighet med
utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐02‐08 med bilaga
Årsanalys 2018 för Utbildningsnämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Årlig revidering av delegationsplan

Dnr UN 2019/0109

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens delegationsplan blir föremål för översyn
en gång per år samt revideras härutöver när behov uppstår.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐01‐30 med förslag till
Delegationsplan för utbildningsförvaltningen
Behov av ändrad formulering avseende ärende U:41 redovisas på
mötet: Plan för utbildningen och individuell studieplan stryks.

Yrkanden
Ordförande Rasmus Törnblom (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

revidera utbildningsförvaltningens delegationsplan i enlighet
med utbildningskansliets förslag att gälla från och med den 20
februari 2019 med ändrad formulering avseende ärende U:41.

Beslut expedieras till:
Utsedda delegater
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Fastställande av beslutsattestantförteckning

Dnr UN 2019/0108

Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska varje år fastställa förvaltningens besluts‐
attestantförteckning. Förändringar i förteckningen under löpande år
beslutas på delegation av utbildningsdirektören.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐01‐30
Bilaga 1: Förslag på utbildningsförvaltningens beslutsattestanter
med ersättare från och med 2019‐01‐01
Bilaga 2: Exempel på namnprov som beslutsattestanterna lämnar.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa beslutsattestantförteckningen enligt utbildnings‐
kansliets förslag.

Beslut expedieras till:
Utsedda attestanter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Bokslut med begäran om överföring av
resultat från 2018 till 2019

Dnr UN 2019/0110

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen redovisar i bokslut 2018 ett underskott på
‐4,4 mnkr. Detta underskott föreslås fördelas på så sätt att
driftbudget 2019 reduceras med överfört resultat på ‐3,3 mnkr och
nämndens egna kapital reduceras med resterande del av årets
resultat ‐1,1 mnkr.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar
att Hedda Anderssongymnasiets underskott om ‐2 364 tkr förs till
nämndens ”Eget kapital”
att därmed föreslå kommunstyrelsen att nämndens driftbudget för
2019 reduceras med överfört resultat på ‐916 tkr fördelat per
verksamhet i enlighet med reviderad Bilaga 1, samt
att hos kommunstyrelsen begära att underskott 2018 på ‐3 460 tkr
förs till nämndens ”Eget kapital”.
Stig Svensson (S) instämmer i Jesper Sahléns (V) yrkande.
Ordförande Rasmus Törnblom (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Rasmus Törnblom (M) ställer proposition på Jesper
Sahléns (V) med fleras yrkande mot sitt eget yrkande och finner att
utbildningsnämnden beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Rasmus Törnbloms (M) yrkande.
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S), Per Almén (S), Elin Folkesson
(S) och Helena Heintz (MP) röstar ja.
Rasmus Törnblom (M), Hedvig Åkesson (KD), Camilla Norberg
Hansen (L), Ida Alterå (C), Anders Edström (FNL) och Åsa Wittenfelt
(SD) röstar nej.
Med 6 ja‐röster mot 5 nej‐röster har utbildningsnämnden således
beslutat att avslå Jesper Sahléns med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att nämndens driftbudget för 2019
reduceras med överfört resultat på ‐3 279 tkr fördelat per
verksamhet i enlighet med Bilaga 1

att

hos kommunstyrelsen begära att underskott 2018 på ‐1 096 tkr
förs till nämndens ”Eget kapital”.

Reservationer
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S) och Helena Heintz (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit
bifall.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (FI) medges lämna följande
protokollsanteckning:
Feministiskt Initiativ instämmer i de rödgrönrosas gemensamma
förslag.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

EVP‐skrivelse 2020‐2022

Dnr UN 2018/0436

Sammanfattning
Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfull‐
mäktige beslutat för EVP 2020‐2022, och de långsiktiga ekonomiska
förutsättningarna, ska nämnder och styrelser under höstens
strategiprocessarbete fortsätta det långsiktiga arbetet med att ta
fram strategier och konkreta åtgärder för effektiviseringar och
kvalitetsförbättringar. Nämnderna ska senast den 22 februari
inkomma med EVP‐skrivelser som innehåller:
‐ Förslag på konkreta åtgärder för att utveckla kvaliteten och hantera
beslutade effektiviseringar samt konsekvenser av dessa
‐ Förändrade förutsättningar som påverkar nämnden
‐ Nämndens investeringsbehov för de kommande åren.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐02‐11 med bilaga EVP‐
skrivelse.

Yrkanden
Rasmus Törnblom (M) yrkar för Lundakvintetten bifall till
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkanden:
1) att föreslå kommunkontoret att titta på möjligheterna att ytter‐
ligare samordna implementeringen av GDPR i syfte att minska den
totala kostnaden för kommunen.
2) att förorda att kommunstyrelsen tar initiativ till att ta dem beslut
som krävs för att möjliggöra en övergång från ekologisk till
närproducerad mat i syfte att minska kostnaderna för nämnden.
3) att särskilt understryka behovet av ytterligare resurser för att
skapa en trygg studiemiljö i enlighet med förvaltningens skrivelse.
4) att särskilt understryka behovet av kompensation för att hantera
löneglidning inom lärarkåren i enlighet med förvaltningens skri‐
velse.
5) att särskilt understryka behovet av ytterligare resurser för kom‐
petensutveckling med mera till gymnasieskolorna i enlighet med
förvaltningens skrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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6) att särskilt understryka att SFI och grundläggande vuxenut‐
bildning bör ges en volymbaserad budget i enlighet med för‐
valtningens skrivelse.
7) att uttala att Lunds kommun har en klart lägre kostnad för
elevhälsan än jämförbara kommuner och att behovet av ytterligare
resurser till elevhälsan kan komma att aktualiseras för kommande år
när den genomförda satsningen på elevhälsan i budget för 2019 har
börjat utvärderas.
8) att uttala att i väntan på en större översyn av gymnasiepengen bör
försiktighet tillämpas när det kommer till önskemål om kraftiga
generella ökningar av gymnasiepengen. När en översyn av gymnasie‐
pengen är genomförd kan det till kommande år komma att bli
aktuellt att önska en generell ökning av gymnasiepengen förutsatt att
det finns en tydlig bedömning av att det skulle medföra förbättrade
skolresultat.
Jesper Sahlén (V) och Helena Heintz (MP) instämmer i det första
yrkandet av Rasmus Törnblom (M), yrkar avslag på det andra
yrkandet samt instämmer i det sjätte yrkandet.
Jesper Sahlén (V) instämmer i Rasmus Törnbloms (M) tredje, fjärde
och femte yrkanden.
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S) och Helena Heintz (MP)
instämmer i Rasmus Törnbloms (M) sjunde yrkande.
Jesper Sahlén (V) och Stig Svensson (S) yrkar avslag på Rasmus
Törnbloms (M) åttonde yrkande.
Jesper Sahlén (V) yrkar
att utbildningsnämnden ska uttala att det i budgetramen saknas
mellan 9,4 och 12,2 miljoner kronor för att täcka upp för beräknade
kostnader år 2020. Detta med hänsyn till underfinansiering och
tillkommande kostnader som beräknats och redovisats i skrivelsen.
Nämnden anser att en utökad budgetram under perioden 2020‐2022
är nödvändig.
Om ramreduceringen genom sparbeting med en procent kvarstår för
2020 enligt EVP 2019 ‐ 2021 saknas ytterligare 11.2 miljoner i
Utbildningsnämndens budget för perioden. Besparingar eller
effektiviseringar bedöms inte möjliga då de skulle få alltför stora
negativa konsekvenser för kärnverksamheten. De hot vi ser gäller
bland annat rekrytering av lärare samt hälsa och arbetsmiljö för
både elever och personal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stig Svensson (S) och Helena Heintz (MP) instämmer i Jesper Sahléns
(V) yrkande.

Beslutsgång
Utbildningsnämnden beslutar först att bifalla utbildningskansliets
förslag till beslut.
Ordförande Rasmus Törnblom (M) ställer härefter proposition
på sitt första yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.
Ordförande ställer sedan proposition på sitt andra yrkande mot
Jesper Sahléns (V) med fleras avslagsyrkande och finner yrkandet
bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Rasmus Törnbloms (M) yrkande
Nej för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras avslagsyrkande.
Rasmus Törnblom (M), Hedvig Åkesson (KD), Camilla Norberg
Hansen (L), Ida Alterå (C), Anders Edström (FNL) och Åsa Wittenfelt
(SD) röstar ja.
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S), Per Almén (S), Elin Folkesson
(S) och Helena Heintz (MP) röstar nej.
Med 6 ja‐röster mot 5 nej‐röster har utbildningsnämnden således
beslutat i enlighet med Rasmus Törnbloms (M) yrkande.
Ordförande fortsätter att ställa proposition på sina tredje, fjärde,
femte, sjätte och sjunde yrkanden mot avslag på desamma och finner
att dessa yrkanden bifallits.
Ordförande ställer sedan proposition på sitt åttonde yrkande mot
Jesper Sahléns (V) med fleras avslagsyrkande och finner att det
åttonde yrkandet bifallits.
Ordförande ställer slutligen proposition på Jesper Sahléns (V) med
fleras yrkande om utökad budgetram mot avslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande.
Nej för bifall till avslag på yrkandet.

Justerare
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Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S), Per Almén (S), Elin Folkesson
(S) och Helena Heintz (MP) röstar ja.
Rasmus Törnblom (M), Hedvig Åkesson (KD), Camilla Norberg
Hansen (L), Ida Alterå (C), Anders Edström (FNL) och Åsa Wittenfelt
(SD) röstar nej.
Med 6 ja‐röster mot 5 nej‐röster har utbildningsnämnden således
beslutat att avslå Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna utbildningsförvaltningens EVP‐skrivelse 2020‐2022
och överlämna denna till kommunstyrelsen med följande tillägg:
att föreslå kommunkontoret att titta på möjligheterna att ytterligare
samordna implementeringen av GDPR i syfte att minska den
totala kostnaden för kommunen.
att förorda att kommunstyrelsen tar initiativ till att ta dem beslut
som krävs för att möjliggöra en övergång från ekologisk till
närproducerad mat i syfte att minska kostnaderna för nämnden.
att särskilt understryka behovet av ytterligare resurser för att skapa
en trygg studiemiljö i enlighet med förvaltningens skrivelse.
att särskilt understryka behovet av kompensation för att hantera
löneglidning inom lärarkåren i enlighet med förvaltningens
skrivelse.
att särskilt understryka behovet av ytterligare resurser för
kompetensutveckling med mera till gymnasieskolorna i enlighet
med förvaltningens skrivelse.
att särskilt understryka att SFI och grundläggande vuxenutbildning
bör ges en volymbaserad budget i enlighet med förvaltningens
skrivelse.
att uttala att Lunds kommun har en klart lägre kostnad för elev‐
hälsan än jämförbara kommuner och att behovet av ytterligare
resurser till elevhälsan kan komma att aktualiseras för komman‐
de år när den genomförda satsningen på elevhälsan i budget för
2019 har börjat utvärderas.

Justerare
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att uttala att i väntan på en större översyn av gymnasiepengen bör
försiktighet tillämpas när det kommer till önskemål om kraftiga
generella ökningar av gymnasiepengen. När en översyn av gym‐
nasiepengen är genomförd kan det till kommande år komma att
bli aktuellt att önska en generell ökning av gymnasiepengen
förutsatt att det finns en tydlig bedömning av att det skulle med‐
föra förbättrade skolresultat.

Reservationer
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S) och Helena Heintz (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkanden, vilka ej vunnit
bifall.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (FI) medges lämna följande protokolls‐
anteckning:
Feministiskt Initiativ instämmer i de rödgrönrosas gemensamma
förslag.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 25

Utredning av att med kort varsel bereda
plats för lundaelever i gymnasieskolan ifall
ett betydande antal fristående
skolverksamheter upphör

Dnr UN 2019/0135

Sammanfattning
Kommunkontoret översände i mars 2018 Alexander Lewerentz (M)
och Fredrik Ljunghills (M) motion ”Konsekvensanalys vid minskat
antal privata välfärdsföretag” på remiss till utbildningsnämnden för
yttrande. Utbildningsnämndens svarade på motionen vid nämnds‐
sammanträde i april och Kommunfullmäktige beslutade sedan i
ärendet i oktober 2018 att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda
vilka möjligheter nämnden har att med kort varsel bereda plats för
lundaelever ifall ett betydande antal fristående skolverksamheter
upphör.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2019.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018
”Yttrande över: Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik
Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag”.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse ” Motion från Alexander
Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag”.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge rapport/utredning till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 26

Uppdrag om att uppdatera/ta fram
gemensam drogpolicy för våra verksamheter

Dnr UN 2019/0157

Sammanfattning
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter finns lokala
handlingsplaner samt policys för att motverka och förbygga
droganvändning samt stödja elever med narkotikamissbruk.
Samtidigt saknas en förvaltningsgemensam drogpolicy. I syfte att
stärka verksamheternas förmåga att motverka droganvändning och
ge stöd till elever med narkotikamissbruk föreslår nämndens ord‐
förande att förvaltningen ges ett uppdrag om att arbeta fram en
gemensam drogpolicy för utbildningsförvaltningens verksamheter.

Beslutsunderlag
Ordförandes tjänsteskrivelse 2019‐01‐28.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) och Rasmus Törnblom (M) yrkar bifall till förslaget
till beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att arbeta fram ett förslag på en
förvaltningsgemensam drogpolicy i enlighet med vad som
beskrivs i ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 27

Uppdrag om att genomföra/upprätta
översyn av tillämpning och gemensam policy
för disciplinära åtgärder

Dnr UN 2019/0159

Sammanfattning
Disciplinära åtgärder är ett verktyg som skollagen ger skolorna i
syfte att kunna skapa en god studiemiljö. I syfte att underlätta och
tydliggöra tillämpningen av de disciplinära åtgärderna för skolorna
föreslår ordförande att ett förslag på gemensam policy för tillämp‐
ningen av de disciplinära åtgärderna inom gymnasieskolan tas fram.

Beslutsunderlag
Ordförandes tjänsteskrivelse 2019‐01‐28

Yrkanden
Stig Svensson (S) och Åsa Wittenfelt (SD) yrkar bifall till ordförandes
förslag till beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att upprätta ett förslag på gemensam
policy för tillämpningen av disciplinära åtgärder inom gymna‐
sieskolan i enlighet med vad som anförts i ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 28

Inkomna klagomål, andra halvåret 2018

Dnr UN 2019/0127

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 2019‐01‐31 med bilaga.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av inkomna klagomål för andra halvåret
2018 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 29

Redovisning av undantag från beslut om
riktlinjer för resor och transporter 2018

Dnr UN 2019/0154

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2010‐04‐07 antagit riktlinjer för resor och
transporter, vilka gäller för anställda i Lunds kommun.
Undantag från dessa riktlinjer ska motiveras och anmälas i respek‐
tive nämnd. En sammanställning av undantagen ska redovisas
årligen i nämnden.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐01‐30
Riktlinjer för resor och transporter.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av undantag från beslut om riktlinjer för
resor och transporter 2018 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 30

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr UN 2019/0129

Sammanfattning
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 37 § kommunallagen rätt att
uppdra åt ett presidium, utskott, 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 ny kommunallag (2017:725) ska nämnden besluta om i vilken
utsträckning beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till
nämnden, vilket ej gjorts. Därför redovisas samtliga beslut.
Följande delegationsbeslut anmäls vid utbildningsnämndens
sammanträde den 13 februari 2019:
U Undervisnings‐ och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, nr 7—8/18
U:47 Antagning gymnasiesärskolan, nr 42/18
P Personalärenden
‐Katedralskolan, nr 94—103/18
‐ISLK, nr 36—38/18
‐Polhemskolan, nr 98—109/18, nr 1—2/19
‐Vipan, nr 113—121/18, nr 1—7/19
‐Hedda Anderssongymnasiet, nr 1/19
‐Vuxenutbildningen, nr 47—53/18, nr 1/19
‐Modersmålscentrum, nr 200—225/18, nr 1—6/19
‐Förvaltningschef/Utbildningskansli, nr 35—37/19
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 90—95/18, 1—3/19
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp:
a) Utbildningskansliet, nr 44—60/18
E:17 Beviljande/avslag ansökan bidrag läromedel och skolmåltider,
nr 1—3/ läsåret 2018/19
E:19 Beviljande/avslag ansökan om inackorderingstillägg,
nr 1—53/läsåret 2018/19
E:26 Fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever i fristående
enheter, nr 89—90/18
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga
revideringar, 26—27/18, nr 1/19

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

Ö Övriga ärenden
Ö:27 Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde, nr 12/18.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐01‐30
Utbildningsförvaltningens delegationsplan per den 19 september
2018.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2019‐02‐13 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 31

Anmälningar ‐ inkomna skrivelser

Dnr UN 2019/0130

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde
den 13 februari 2019:
Kommunfullmäktige
‐ § 200 Ersättarordning för nämnder
‐ § 210 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, vice ord‐
förande och andre vice ordförande till utbildningsnämnden för
mandatperioden 2019‐2022
‐ § 238 Slutlig EVP 2019‐2021
Kommunala funktionshinderrådet
‐ Protokoll 2018‐12‐04
Från och med detta sammanträde kommer skrivelserna inte att
cirkulera i pärm på mötet utan bifogas tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐01‐30.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐13

§ 32

Övriga frågor (anmäles före mötet)

Dnr UN 2019/0132
Stig Svensson (S) har anmält att han önskar behandling av ett ärende
gällande droghandeln vid gymnasieskolorna.
Det konstateras att behandling av detta ärende kommer att ske
längre fram.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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