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§ 147
Fastställande av tid för justering samt val
av justeringsperson
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Jesper Sahlén (V), med Anders Edström (FNL) som ersättare,
till att jämte ordföranden justera dagens protokoll
att justeringen äger rum tisdagen den 17 december, kl. 10:00 på
utbildningskansliet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Anmälan av kränkande behandling, elever

Dnr UN 2019/0128
Utvecklingsledare Sara Alfredsson redovisar
* Antal anmälningar till huvudman gällande diskriminering eller
kränkande behandling av elever september‐december 2019, med
redovisning per skola; totalt 61 anmälningar under perioden.
* Grund till anmälan i de olika fallen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Månadsuppföljning, lokaler

Dnr UN 2019/0126
En månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen
har varit utsänd och kommenteras nu av lokalsamordnare Magnus
Sternudd.

Justerare
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§ 151
Beställning av paviljonger till
gymnasiesärskolan Vipan
Dnr UN 2019/0703

Sammanfattning
På grund av ökad tillströmning av elever behöver gymnasiesärskolan
på Vipan tillskott av lokaler.
Enligt lokalinvesteringsprocess beslutad av kommunfullmäktige
skall beslut av extern inhyrning där årshyran överstiger 500 000 kr,
efter beredning av förvaltningen, beslutas av beställande nämnd.
Beställningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐11‐29
Bilaga 1: Beställning paviljongetablering till gymnasiesärskolan
Vipan.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningskansliets tjänsteskrivelse och av kom‐
munstyrelsen beställa paviljongetablering till gymnasiesär‐
skolan Vipan i enlighet med bilaga 1.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Bokslutsprognos per 30 november

Dnr UN 2019/0143
En bokslutsprognos per den 30 november 2019 har varit utskickad. I
denna prognostiseras ett underskott på ‐26,8 mnkr i förhållande till
årets budget, vilket innebär ett oförändrat resultat gentemot före‐
gående månads prognos. Det är inom gymnasieskolans verksamhet
merparten av detta underskott förväntas uppstå.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Intern kontroll ‐ redovisning av 2019

Dnr UN 2019/0594

Sammanfattning
De kontrollaktiviteter som redovisas i denna rapport fastställdes av
Kommunstyrelsen i november 2018 och av Utbildningsnämnden i
december 2018.
Kommungemensamma kontrollaktiviteter




Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
Granskning av nämnder och styrelsers följsamhet mot rutiner
kring direktupphandling
Kontroll av attestlistor

Utbildningsnämndens kontrollaktiviteter



Inventering av löneglidning vid rekryteringar
Hög frånvaro respektive närvaro kopplat till betyg

Sammanfattningsvis visar granskningen på vissa avvikelser, främst
vad gäller information till både befintlig personal samt nyanställda
gällande bedrägligt/oegentligt beteende samt direktupphandling. I
stort har dock Utbildningsnämnden goda rutiner och en bra organi‐
sering för att hantera risker kopplade till granskade områden.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 22 november 2019
Granskningsrapport intern kontroll 2019 Utbildningsnämnden
(bilaga 1).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna granskningsrapporten för intern kontroll 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 154
2020

Intern kontroll ‐ fastställande av plan för år

Dnr UN 2019/0595

Sammanfattning
De kontrollaktiviteter som förvaltningen föreslår för granskning
2020 är:



Kontroll av rutin vid övertalighet
Diskrepans mellan krav, mål och de resurser som tillskjuts.

De kontrollaktiviteter som kommunstyrelsen har beslutat för 2020
är:





Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Leverantörstrohet
Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 22 november 2019
Kommunstyrelsens beslut handlingsplan för intern kontroll 2020,
kommungemensamma kontrollaktiviteter (2019‐11‐06 §269)
Handlingsplan intern kontroll 2020 Utbildningsnämnden (bilaga 1).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna handlingsplanen för intern kontroll 2020.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (FI) medges lämna följande protokollsanteck‐
ning:
"Det är oroväckande konsekvenser för både anställda, elever och
Lunds kommun i stort som beskrivs i handlingsplanen. Feministiskt
Initiativ hoppas att detta får det borgerliga styret att vakna och inse
att deras budget riskerar att rasera verksamheten samt skapar
större problem för framtiden. Att som kontrollaktivitet ha diskre‐
pansen mellan krav, mål och de resurser som tillskjutits är därför
absolut nödvändigt."

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 155

Kvalitetsanalyser läsåret 2018/19

Dnr UN 2019/0596

Sammanfattning
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både
på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå (skollagen 4 kap. 3 §).
Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet i
förhållande till de nationella målen, kraven och riktlinjerna för
skolan. Huvudman respektive rektor ska dokumentera det syste‐
matiska kvalitetsarbetet (skollagen 4 kap. 6 §). Dokumentationen
ska ge en samlad bild av verksamhetens resultat, måluppfyllelse och
kvalitetsarbete, och syftet är att utgöra ett underlag i kvalitetsarbetet
(Skolverket, 2012). Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör
en dokumentation på huvudmannanivå, och kvalitetsanalyserna en
dokumentation på rektors‐/enhetsnivå.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2019 dnr
2019/0596
Enheternas kvalitetsanalyser läsåret 2018/19.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga Utbildningsförvaltningens dokumentation av det syste‐
matiska kvalitetsarbetet, det vill säga tjänsteskrivelsen samt
enheternas kvalitetsanalyser, till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 156
Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ‐ utbildningsförvaltningen 2019
Dnr UN 2019/0598

Sammanfattning
Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematisk
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 ska kommunen årligen genomföra en
enkätundersökning. Syftet med uppföljningen är att undersöka om
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna och om det görs av
samtliga förvaltningar inom kommunen. Finns det brister i det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska detta förbättras och även
dokumenteras skriftligt.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐12‐03.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa följande åtgärder inom systematiskt arbetsmiljö‐
arbete under 2020:




Intern arbetsmiljödag för chefer och skyddsombud
Informera medarbetarna om rapportering i LISA
Alla chefer informeras om kommunens riktlinjer för
riskbedömning.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (FI) medges lämna följande protokollsanteck‐
ning:
"Flera svarar att resurser saknas till arbetsmiljöarbete, vilket är ett
allvarligt problem för både anställda och i förlängningen elever på
skolorna. Långvarig resursbrist riskerar att våra anställda kommer
att bli sjuka, överanstränga sig och gratisarbeta. Feministiskt Initiativ
menar att detta är oacceptabelt och att resurser måste tillskjutas
direkt."
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, personalavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (24)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐12‐11

§ 157
Remiss i ärende "Program för social
hållbarhet i Lunds kommun ‐ Ett Lund för alla"
Dnr UN 2019/0607

Sammanfattning
Ett program för social hållbarhet har tagits fram. Programmet syftar
till att stärka Lunds arbete med jämlika livsvillkor och för att för‐
verkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund.
Utbildningsnämnden välkomna programmet och ser många fördelar
med att samla tidigare program och planer i samma program.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019 Dnr
KS2019/0464Förslag till program för social hållbarhet i Lunds
kommun – Ett Lund för alla, 2020‐2026.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta tjänsteskrivelsen som svar på remiss i ärendet Program
för social hållbarhet i Lunds kommun ‐ Ett Lund för alla”.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (FI) medges lämna följande protokollsanteck‐
ning:
"Feministiskt Initiativ menar att formuleringen om individens ansvar
för sina val och handlingar inte är gångbar i alla nämnder och bör
därför inte stå i ett övergripande program. Formuleringen känns
politiskt motiverad, och bör ändras."
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Remiss i ärende "Genomgripande
utredning av Fritt sök till gymnasieskolan" ‐
delyttrande
Dnr UN 2019/0702

Sammanfattning
Kommunkontoret har av kommunstyrelsen fått uppdraget att
genomföra en utredning av samverkansavtal och fritt sök. En
delrapport har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott
den 25 november 2019.
Kommunstyrelsen föreslås säga upp tilläggsavtalet avseende
gemensamberäkningsmodell för interkommunal ersättning för
omförhandling, samt att uppmana Kommunförbundet Skåne att
genomföra en utvärdering av Samverkansavtal för gymnasieskolan i
Skåne.
Utbildningsnämnden bereds möjlighet att lämna synpunkter på de
föreslagna besluten senast den 12 december 2019.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019
dnr UN 2019/0702.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 november 2019, §
355 dnr KD 2019/0435
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019, dnr KS
2019/0435
Kommunkontorets rapport – Genomgripande utredning av Fritt Sök
till gymnasieskolan

Yrkanden
Stig Svensson (S) yrkar bifall till utbildningskansliets delyttrande
med följande tilläggsyrkande:
"Utredningen av Fritt sök till gymnasieskolan tillsattes för att få
fördjupade respektive nya kunskaper avseende Fritt sök. Vi kan
konstatera att en sådan utredningsrapport inte har avlämnats.
Särskilt anmärkningsvärt är att varken undanträngningseffekten
eller segregeringen har utretts. Man har vidare endast skissartat
berört de ekonomiska konsekvenserna av ett utträde från Fritt sök.
Möjligheten att inom fritt sök komplettera urvalskriteriet
”meritpoäng” med en närhetsprincip har heller inte behandlats

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(gymnasieförordningens 7 kap §§ 2 och 3 stipulerar att urval ska ske
sakligt och opartiskt, det vill säga vara transparent).
Såväl i kvintettens förslag som i socialdemokraternas motion tas upp
problemet med vad som menas med förstahandsval. I denna del
tillför rapporten heller inget. Och den medborgardialog som kvin‐
tetten uttryckligen tar upp i sitt förslag förbigås med tystnad.
Kommunstyrelsen avsatte 500 000 kr för utredningen. Efter vad vi
förstår har dessa medel inte nyttjats.
Vi instämmer därför i förvaltningens förslag att




utredningen återupptas (och att tillförda medel, i den mån det
behövs, nyttjas för att genomföra utredningen)
de ekonomiska konsekvenserna av en förändring i avtalet
utreds
de pedagogiska och organisatoriska förändringarna vid en
genomgripande förändring av avtalet utreds

samt att




undanträngningseffekten och segregeringen utreds
de juridiska möjligheterna till mer än ett urvalskriterium vid
urval av sökande till skola och program utreds
medborgardialog upprättas under utredningen."

Jesper Sahlén (V), Rasmus Törnblom (M), Åsa Wittenfelt (SD),
Camilla Norberg Hansen (L), Anders Edström (FNL), Anders
Ebbesson (C), Hedvig Åkesson (KD) och Klas Sivén (MP) in‐
stämmer i Stig Svenssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Utbildningsnämnden beslutar först att bifalla utbildningskansliets
delyttrande.
Ordförande tar därefter upp Stig Svenssons (S) med fleras tilläggs‐
yrkande för beslut och finner att det bifallits.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta delyttrandet i enlighet med utbildningskansliets
tjänsteskrivelse med följande tillägg:

"Utredningen av Fritt sök till gymnasieskolan tillsattes för att få
fördjupade respektive nya kunskaper avseende Fritt sök. Vi kan
konstatera att en sådan utredningsrapport inte har avlämnats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Särskilt anmärkningsvärt är att varken undanträngningseffekten
eller segregeringen har utretts. Man har vidare endast skissartat
berört de ekonomiska konsekvenserna av ett utträde från Fritt sök.
Möjligheten att inom fritt sök komplettera urvalskriteriet
”meritpoäng” med en närhetsprincip har heller inte behandlats
(gymnasieförordningens 7 kap §§ 2 och 3 stipulerar att urval ska ske
sakligt och opartiskt, det vill säga vara transparent).
Såväl i kvintettens förslag som i socialdemokraternas motion tas upp
problemet med vad som menas med förstahandsval. I denna del
tillför rapporten heller inget. Och den medborgardialog som kvin‐
tetten uttryckligen tar upp i sitt förslag förbigås med tystnad.
Kommunstyrelsen avsatte 500 000 kr för utredningen. Efter vad vi
förstår har dessa medel inte nyttjats.
Vi instämmer därför i förvaltningens förslag att




utredningen återupptas (och att tillförda medel, i den mån det
behövs, nyttjas för att genomföra utredningen)
de ekonomiska konsekvenserna av en förändring i avtalet
utreds
de pedagogiska och organisatoriska förändringarna vid en
genomgripande förändring av avtalet utreds

samt att




undanträngningseffekten och segregeringen utreds
de juridiska möjligheterna till mer än ett urvalskriterium vid
urval av sökande till skola och program utreds
medborgardialog upprättas under utredningen."

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Revidering av sammanträdestider för
utbildningsnämnden 2020
Dnr UN 2019/0540

Sammanfattning
Utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2020 föreslås
flyttas till den 12 februari. Detta får till följd att partiberedningen den
10 februari 2020 föreslås flyttas till den 3 februari.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐11‐27.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ändra sammanträdesdag för utbildningsnämnden i februari 2020
till den 12 februari 2020 samt dag för partiberedning i februari
2020 till den 3 februari 2020.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, webbredaktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 160

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 11 december 2019:
U Undervisnings‐ och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, nr 17—21/19
P Personalärenden
Anställningar:
‐ ISLK, nr 40—41/19
‐ Polhemskolan, nr 77—79/19
‐ Vipan, nr 124—129/19
‐ Hedda Anderssongymnasiet, nr 26/19
‐ Vuxenutbildningen, nr 23—28/19
‐ Modersmålscentrum, nr 79/19
‐ Förvaltningschef/Utbildningskansli, nr 11/19
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 75—82/19
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp:
a) Utbildningskansliet, nr 15—18/19
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor,
nr 56—62/19
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga
revideringar, nr 10—16/19.
Övriga ärenden
Ö:27 Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde, nr 14/19
Ö:31 Beslut i fråga om att anmäla personuppgiftsincident till
Datainspektionen, nr 1/19

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (24)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐12‐11
Ö:32 Beslut i fråga om att informera de registrerade om inträffad
personuppgiftsincident, nr 1/19.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐11‐29
Utbildningsförvaltningens delegationsplan per den 27 september
2019.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2019‐12‐11 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 161

Anmälningar ‐ inkomna skrivelser

Dnr UN 2019/0130

Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till utbildningsnämndens sammanträde
den 11 december 2019:
Kommunfullmäktige
‐ § 210 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2019
‐ § 211 Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i
Lunds kommun, 2019‐2021
Kommunstyrelsen
‐ § 255 Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen
‐ § 265 En organisation som vågar – inrättande av medarbetarpriser
för att uppmärksamma goda initiativ
‐ § 269 Handlingsplan för kommungemensamma kontrollaktiviteter
2020
‐ § 272 Utredning avseende samlad måltidsorganisation
Servicenämndens presidium
‐§ 3 Inhyrning av tillfälliga lokaler för Hedda Anderssongymnasiet
inom fastigheten Häradshövdingen 2, Byggmästaregatan 2
Skolverket
‐ Godkännande av Hvilan utbildning AB som huvudman för utökning
vid Hvilan Gymnasium Lund.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019‐11‐29.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälningarna till handlingarna.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (FI) medges lämna följande
protokollsanteckning:
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"Angående arbetsinstruktion för kommunstyrelsen: Feministisk
Initiativ tycker att det är beklagligt att det i kommunstyrelsen röstats
igenom ändringsförslag som minskar transparensen och
centraliserar den politiska makten hos få personer.
Angående medarbetarpriser: Feministiskt Initiativ håller med de
fackliga företrädarna i att införandet av ett medarbetarpris under
styrets nuvarande budget är direkt olämpligt, och menar vidare att
det inte är ett lämpligt sätt att uppmuntra och motivera sina
anställda."

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 162

Övriga frågor

Ordförande Rasmus Törnblom (M) avtackar ledamoten Per Almén
(S), som avgår från utbildningsnämnden efter flera mandatperioder.
Per Almén (S) tackar för de gångna åren.
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