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§ 107
Begäran om avslut på uppdrag gällande
beslut fattade av kommunfullmäktige rörande
verksamheten inom utbildningsnämnden
Dnr UN 2019/0468

Sammanfattning
Den ekonomiska ram för år 2020-2022 som Kommunfullmäktige
tilldelat Utbildningsnämnden innebär att åtgärder måste vidtas för
att nå en ekonomi i balans. Några av de åtgärder som bedöms möjliga
att genomföra kräver ändrat ställningstagande i beslut fattade av
Kommunfullmäktige. De beslut detta gäller är införande av lärlingslöner, fortbildningskonto för lärare och handledarbonus.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S) och Helena Heintz (MP) yrkar
bifall till ordförandes förslag till beslut samt anmäler att de var för
sig önskar lämna en anteckning/röstförklaring till protokollet.
Frida Gudmundsson (FI) anmäler att hon instämmer med (V) samt
har för avsikt att inkomma med protokollsanteckning.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att begära av kommunfullmäktige att nämnden befrias från uppdraget gällande lärlingslönerna och att avsatta medel nyttjas
inom elevpengen
att begära av kommunfullmäktige att nämnden befrias från uppdraget gällande fortbildningskonto för lärare och att avsatta
medel nyttjas inom elevpengen
att begära av kommunfullmäktige att nämnden befrias från uppdraget gällande handledararvoden för lärare och att avsatta
medel nyttjas inom elevpengen.

Protokollsanteckningar
Följande anteckningar lämnas till protokollet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-18
Jesper Sahlén (V):
"Det är bra att alla kommuner som har elever i Lunds gymnasieskolor är med och delar solidariskt på alla kostnader kopplade till
utbildningen. Vänsterpartiet ser dock oroande på nedskärningarna
och kommer återkomma till några av de enskilda satsningarna som
berörs när beslut om internbudget ska tas."
Stig Svensson (S):
"Röstförklaring - I likhet med förvaltningen anser vi det vara felaktigt
att några av kommunfullmäktige beslutade insatser i gymnasieskolan endast betalas av Lunds kommun. Men insatserna kommer alla
elever till godo - även de cirka 63 % som kommer utanför kommunen. Vi har därför röstat ja till ordförandens förslag till beslut.
Vi är medvetna om att det samtidigt öppnar dörren för att i samband
med kommande budgetnedskärningar blir enklare att ta bort insatserna. Men dessa insatser bör vägas på samma våg som övriga
delar av gymnasieskolan när nämnden i december ska ta beslut om
internbudget för 2020. Med de mycket kraftiga nedskärningar som
beslutas av kvintetten i fullmäktige för 2020, 2021 och 2022 är det
principiellt viktigt att bedömningen av var nedskärningarna ska
göras sker så nära verksamheten som möjligt."
Helena Heintz (MP):
"Miljöpartiet instämmer i att det är bra att samtliga kommuner som
har elever i Lunds gymnasieskolor är med och bekostar insatser som
kommer alla elever till godo. Det är dock av vikt att de i ärendet
aktuella insatserna bedöms på samma sätt som övriga delar av
gymnasieskolans verksamheter i kommande budgetprioriteringar."
Frida Gudmundsson (FI):
"Feministiskt Initiativ kan instämma i att ovan nämnda insatser bör
ingå i elevpengen. Vi ser också att med en borgerlig budget kommer
skolorna behöva skära bort delar av sin verksamhet. Att avsluta
dessa uppdrag möjliggör för att prioritera annat framför fortbildning, handledararvode och lärlingslöner. Dock ser Fi det som mycket
tråkigt att de borgerliga partiernas nedskärningar tvingar skolorna
att prioritera bort vitala delar av sin verksamhet."
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Utbildningsnämnden
Plats och tid

Tågvirket, St. Södergatan 47, 2019-09-18 klockan 17.00–18.19

Ledamöter

Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)

Tjänstgörande ersättare

David Liljedal (C), tjänstgör för Ida Alterå (C)
Ann-Louise Levau (S), tjänstgör för Elin Folkesson (S)
Sven Björnsson (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)

Ersättare

Sarah Hammar (L)
Betty Jansson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Mats Nilsson (S), kl. 17.35-18.19
Margot Bengtsson (V)
Frida Gudmundsson (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonomichef/lokalsamordnare, §§ 96-108
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 96-105
Anna Röjås, HR-chef
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare
Simon Ekvall, personalföreträdare Lärarförbundet
Judit Pozna Meding, kommunikatör
Annika Mullaart Ed, jurist, §§ 96-105

Justerare

Per Almén (S)

Paragrafer

§ 96–115

Plats och tid för justering

Torsdagen den 26 september 2019, kl. 10:00

Underskrifter
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Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Per Almén (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg
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Utdragsbestyrkande

2019-10-21

