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KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND
SAMMANTRÄDE
DEN 25 FEBRUARI 2016
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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 25
februari 2016 kl. 17.00.
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

bilaga

2-6.Valärenden

bilaga 32, sid 6

7.

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

bilaga 33, sid 21

8.

Beställning av ut- och ombyggnation av Östervångskolan

bilaga 34, sid 37

9.

Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds
kommun
bilaga 35, sid 49

10.

Omotiverade löneskillnader

Motioner
11. Motion från Lars V Andersson (C) ”En giftfri miljö”

bilaga 36, sid 174
bilaga 37, sid 185

Frågor
12. Eventuellt inkomna frågor
Interpellationer
13. Interpellation från Börje Hed (FNL) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Anders Almgren (S) ”Behövs spårvägen?” (bordlagt
ärende)
bilaga 38, sid 194
14.

Interpellation från Gunnar Brådvik (L) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Anders Almgren (S) rörande fullmäktiges ställning i
kommunen
bilaga 39, sid 204

15.

Interpellation från Pernilla West (FI) ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande Joakim Friberg (S) rörande den demokratiska
processen i kultur- och fritidsnämndens beslutsfattande
bilaga 40, sid 206
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Medborgarförslag
16. Medborgarförslag - Stoppa Lunds kommuns resa till fastighetsmässan MIPIM i Cannes

bilaga 41, sid 207

17.

bilaga 42, sid 219

Medborgarförslag – It-uppkoppling i Lunds kommun

Kommunfullmäktige kommer ca kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt
för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor.

Lund den 12 februari 2016
Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i
Stadshallens sessionssal.
Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 februari 2016
Tekniska nämndens beslut 2016-01-20 Medborgarförslag – Införande av trafiksignaler vid
trafikerade vägkorsningar i Lund, Dnr KF 2014/0109
Tekniska nämnden beslutar att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar
Förvaltningsrätten i Malmö beslut 2016-02-02, Laglighetsprövning enligt kommunallagen
Kommunfullmäktige i Lunds kommuns beslut den 17 december 2015 § 287 Tillfälliga
evakueringsplatser på mark vid Källby camping, Dnr KS 2015/1260
Förvaltningsrätten avvisar överklagandena
Socialnämndens beslut 2016-01-20, Information sommarpraktik 2016 med anledning av höjd
arbetsgivaravgift, Dnr KS 2016/0081
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2016-01-27, Kommunfullmäktigeuppdrag att
utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap och
teknik, Dnr KS 2016/0099
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att med tjänsteskrivelsen som underlag till
kommunfullmäktige redovisa uppdraget
Renhållningsstyrelsens beslut 2015-12-01, Medborgarförslag angående
källsortering/sophantering i Lunds kommun, Dnr KS 2015/0867
Renhållningsstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med tjänsteskrivelsen
tillsammans med ett följebrev
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-02-03, Detaljplan för Banvakten 1 i
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0125
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-01-25
Kommunrevisionens granskning av detaljplans- och bygglovsprocessen, Dnr KS 2016/0122
Kommunrevisionens uppföljningsgranskning av den interna kontrollen vid
Renhållningsstyrelsen, Dnr KS 2016/0121
Kommunrevisionens granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara
illa Dnr KS 2016/0120
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-01-28, Detaljplan för del av kvarteret
Ehrenberg i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0116
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 20 januari 2016
Vård- och omsorgsförvaltningens/Myndighetsfunktionens rapportering till
kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 § LSS per den
30 september 2015, Dnr KS 2016/0146
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Förvaltningsrätten i Malmös dom 2016-02-09, Laglighetsprövning enligt kommunallagen
Kommunfullmäktige i Lunds kommuns beslut den 24 september 2015 § 169 Ändring av
kommunfullmäktiges arbetsordning, Dnr KS 2015/0712
Förvaltningsrätten avslår överklagandet

6
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Bilaga 32
§7

Philip Sandberg (L) avsägelse av
uppdrag som styrelseledamot i
Fastighets AB Lund Arena.

Dnr KS 2015/1263

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Philip Sandberg (L) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i Fastighets AB Lund Arena.

Beslutsunderlag
Philip Sandbergs (L) avsägelse inkommen den 15 december 2015.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Philip Sandberg (L) från uppdraget
att utse Holger Radner (L), Karl XI gatan 17 B, 222 20 Lund, till ny
ledamot i Fastighets AB Lund Arena efter Philip Sandberg (L), för tiden
till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen i Rådhuset, 2016-02-02 klockan 16.30–16.40

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 6-11

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 5 februari 2016 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

8
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Paragrafer

§ 6-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-02-29

9
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-02

§8

Matilda Nilssons (FI) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden

Dnr KS 2016/0034

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Matilda Nilsson (FI) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Matilda Nilssons (FI) avsägelse inkommen den 13 januari 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Matilda Nilsson (FI) från uppdraget
att utse Erik Ahlm (FI), Bytaregatan 22, 222 21 Lund, till ny ersättare i
byggnadsnämnden efter Matilda Nilsson (FI), för tiden till och med
utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen i Rådhuset, 2016-02-02 klockan 16.30–16.40

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 6-11

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 5 februari 2016 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

11
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Paragrafer

§ 6-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-02-29
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-02

§9

Teresia Olssons (MP) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
valberedningen

Dnr KS 2016/0050

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Teresia Olsson (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
valberedningen.

Beslutsunderlag
Teresia Olssons (MP) avsägelse inkommen den 18 januari 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Teresia Olsson (MP) från uppdraget
att utse Hanna Örnskär (MP), Vildandsvägen 22D, 227 34 Lund, till ny
ersättare i valberedningen efter Teresia Olsson (MP), för tiden till och
med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen i Rådhuset, 2016-02-02 klockan 16.30–16.40

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 6-11

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 5 februari 2016 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Paragrafer

§ 6-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-02-29
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-02

§ 10

Teresia Olssons (MP) avsägelse av
uppdrag som ledamot i
Demokratiberedningen

Dnr KS 2016/0049

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Teresia Olsson (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen.

Beslutsunderlag
Teresia Olssons (MP) avsägelse inkommen den 18 januari 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Teresia Olsson (MP) från uppdraget
att utse Johan Lambreus Mattsson (MP), Hjalmar Gullbergs väg 28,
224 66 Lund, till ny ledamot i demokratiberedningen efter Teresia
Olsson (MP), för tiden till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen i Rådhuset, 2016-02-02 klockan 16.30–16.40

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 6-11

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 5 februari 2016 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Paragrafer

§ 6-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-02-29

18
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-02

§ 11

Alexander Wallins (M) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden

Dnr KS 2016/0114

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Alexander Wallin (M) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Alexander Wallins (M) avsägelse inkommen den 2 februari 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Alexander Wallin (M) från uppdraget
att utse Edith Escobar (M), Rudeboksvägen 209, 226 55 Lund, till ny
ersättare i utbildningsnämnden efter Alexander Wallin (M), att tjänstgöra
efter Betty Jansson (M), för tiden till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen i Rådhuset, 2016-02-02 klockan 16.30–16.40

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 6-11

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 5 februari 2016 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-02

KS 2016/0007

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Paragrafer

§ 6-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-02-29

21
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Bilaga 33
§ 48

Överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn

Dnr KS 2016/0076

Sammanfattning
Lunds kommun har från 1 september 2015 en överenskommelse med
Migrationsverket att hålla 47 boendeplatser för asylsökande barn.
En god strategi bedöms vara att hålla antalet överenskomna platser för
asylsökande barn nära det fördelningstal som Migrationsverket räknat
fram till kommunen. Kommunens förutsättningar att få ett mottagande
som är jämnt fördelat över året ökar då, liksom möjligheten att få
kostnadstäckning för placeringarna.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 7 januari 2016.
Socialnämndens beslut den 20 januari 2016 § 3.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Hanna
Gunnarsson (V), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och IngaKerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
asylsökande ensamkommande barn från 12 års ålder som omfattar 330
platser från och med den 1 mars 2016.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras,
med uppdragen
att en budget, med beräkning av de intäkter och utgifter som förväntas
uppkomma genom beslutet, upprättas och tillförs beslutsunderlaget.
Eftersom arbetet utförs på ett stort antal förvaltningar, är det viktigt att all
arbetstid som kommunal personal utför som en konsekvens av detta
beslut, ses som utgifter, inte bara den arbetstid som utförs av den
personal som har detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift.
att övriga konsekvenser av beslutsförslaget utreds, och tillförs
beslutsunderlaget. Då avses sådant som hur den sociala situationen och
bostadssituationen i kommunen kommer att påverkas. För att ta fram ett
sådant underlag finns en stor mängd erfarenheter från kommuner, som
tagit emot stort antal ensamkommande barn, att tillgå, liksom utredningar
och rapporter från ett stort antal myndigheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-03

I andra hand yrkas avslag.
Yanira Difonis (MP) yrkar avslag på Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD)
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Wallins (M) m.fl
yrkande i sak mot Hans-Olof Anderssons (SD) avslagsyrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
asylsökande ensamkommande barn från 12 års ålder som omfattar
330 platser från och med den 1 mars 2016.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 48/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

23
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-02-03 klockan 15.00–18.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 43-50, §§52-68, tjänstgör ej §
51 pga jäv
Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 51
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 43-50, §§ 52-68, tjänstgör ej § 51
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 51, Emma
Berginger (MP) § 53
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 43-52,
§§ 54-68, närvarar ej § 53 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 51
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 43-68

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 11 februari 2016, kl.11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

24
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Paragrafer

§ 43-68

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

25

26

27
Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-01-26

KS 2016/0076

Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-35 50 27
magdalena.titze@lund.se

Överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn
Sammanfattning
Lunds kommun har från 1 september 2015 en överenskommelse med
Migrationsverket att hålla 47 boendeplatser för asylsökande barn.
En god strategi bedöms vara att hålla antalet överenskomna platser för
asylsökande barn nära det fördelningstal som Migrationsverket räknat
fram till kommunen. Kommunens förutsättningar att få ett mottagande
som är jämnt fördelat över året ökar då, liksom möjligheten att få
kostnadstäckning för placeringarna.
Lunds kommuns fördelningstal för 2016 är 365 boendeplatser.
Rekommendationen från Länsstyrelsen är att ha en överenskommelse
strax under fördelningstalet. Socialnämnden bedömer därför att 330 är ett
lämpligt antal boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn i den
nya överenskommelsen som ska slutas med Migrationsverket. Eftersom
antalet ensamkommande barn som söker asyl i landet snabbt kan
förändras behöver utvecklingen noga följas och överenskommelsen kan
behöva justeras under året.
Kommunen har ännu inte boendeplatser i den omfattning som behövs
men det arbetas intensivt med olika boendelösningar för målgruppen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 7 januari 2016.
Socialnämndens beslut den 20 januari 2016 § 3.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2016 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Genom att organisera ett genomtänkt mottagande med goda ekonomiska
förutsättningar ökar möjligheterna att tillgodose barns rättigheter..

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

046-35 50 13

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-01-26

KS 2016/0076

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
att

teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
asylsökande ensamkommande barn från 12 års ålder som omfattar
330 platser från och med den 1 mars 2016.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Socialnämnden

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-01-20

§3

Överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn

Dnr SO 2016/0011

Sammanfattning
Lunds kommun har från 1 september 2015 en överenskommelse med
Migrationsverket att hålla 47 boendeplatser för asylsökande barn.
En god strategi bedöms vara att hålla antalet överenskomna platser för
asylsökande barn nära det fördelningstal som Migrationsverket räknat
fram till kommunen. Kommunens förutsättningar att få ett mottagande
som är jämnt fördelat över året ökar då, liksom möjligheten att få
kostnadstäckning för placeringarna.
Lunds kommuns fördelningstal för 2016 är 365 boendeplatser.
Rekommendationen från Länsstyrelsen är att ha en överenskommelse
strax under fördelningstalet och därför bedöms 330 vara ett lämpligt antal
boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn i den nya
överenskommelsen som ska slutas med Migrationsverket.
Kommunen har ännu inte boendeplatser i den omfattning som behövs
men det arbetas intensivt med olika boendelösningar för målgruppen.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2016-01-07
SO tjänsteskrivelse 2015-06-14.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med
Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande
barn från 12 års ålder som omfattar 330 platser från och med den 1
mars 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-20

SO 2016/0005

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2016-01-20 klockan 16.30–19.00

Ledamöter

Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Mattias Horrdin (C)
Yumna Ramadan (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Jenny Sjöö (MP), ersätter J Månsson Bengtsson (MP)
Ola Borre (L), ersätter Dan Ishaq (M)

Ersättare

Anna Gawrys (S)
K Arne Blom (S)
Amanda Bjernestedt (MP)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Robert Ekholm, t f verksamhetschef
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör
Johan Larsson Boström, enhetschef

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer

§ 1-17

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 25 januari 16:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-20

SO 2016/0005

Sekreterare

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-20

Paragrafer

§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp

2015-01-26

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

2015-02-16
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Carina Persson

Socialnämnden

046-359 49 48
carina.persson@lund.se

Överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn
Dnr SO 2015/0011.

Sammanfattning
Lunds kommun har från 1 september 2015 en överenskommelse med
Migrationsverket att hålla 47 boendeplatser för asylsökande barn.
En god strategi bedöms vara att hålla antalet överenskomna platser för
asylsökande barn nära det fördelningstal som Migrationsverket räknat
fram till kommunen. Kommunens förutsättningar att få ett mottagande
som är jämnt fördelat över året ökar då, liksom möjligheten att få
kostnadstäckning för placeringarna.
Lunds kommuns fördelningstal för 2016 är 365 boendeplatser.
Rekommendationen från Länsstyrelsen är att ha en överenskommelse
strax under fördelningstalet och därför bedöms 330 vara ett lämpligt antal
boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn i den nya
överenskommelsen som ska slutas med Migrationsverket.
Kommunen har ännu inte boendeplatser i den omfattning som behövs
men det arbetas intensivt med olika boendelösningar för målgruppen.

Beslutsunderlag

SO tjänsteskrivelse 2016-01-07 samt SO tjänsteskrivelse 2015-06-14.

Barnets bästa
Genom att organisera ett genomtänkt mottagande med goda ekonomiska
förutsättningar ökar möjligheterna att tillgodose barns rättigheter.

Ärendet

Kommunen har sedan 1 september 2015 en överenskommelse med
Migrationsverket om att Lunds kommun ska tillhandahålla 47
boendeplatser för asylsökande barn. Med anledning av det stora inflödet
av ensamkommande flyktingbarn till Sverige sedan sommaren 2015
anvisar Migrationsverket barn till kommunerna utöver de
överenskommelser som är gjorda, allt enligt ett gällande lag från 2014.
Nya fördelningstal för kommunerna, beräknade utifrån den prognos
Migrationsverket gjort för 2016 gällande hur många ensamkommande
flyktingbarn som beräknas söka asyl i Sverige, utgör en grund för
tecknandet av en ny överenskommelse med Migrationsverket.
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Migrationsverket betalar kommunen 1 900 kr per dygn och belagd
boendeplats, samt 1 600 kr per dygn för en icke belagd boendeplats. För
de barn som tas emot utöver överenskommelsen ersätts kommunen för
asylsökande barn med högst 1 900 kr per dygn för barn placerat i HVB
och för barn placerade i familjehem ersätts kommunen med den faktiska
kostnaden.

Redogörelse för aktuell situation
Migrationsverkets anvisningsmöjligheter
1 januari 2014 trädde en ny lag i kraft, vilken gav Migrationsverket
utvidgade anvisningsmöjligheter av ensamkommande barn till landets
kommuner. Lagen kom till därför att antalet överenskomna platser med
kommunerna inte räckte till för att kunna anvisa nyanlända barn som
kommit till Sverige.
Länsstyrelserna räknar tillsammans med Migrationsverket ut
fördelningstal. Fördelningstalet anger hur många platser för asylsökande
ensamkommande barn en kommun bör ha i relation till hur många
ensamkommande barn som prognosticerats komma till landet.
Fördelningstalen ligger till grund för Migrationsverkets möjligheter att
vid behov anvisa barn till kommuner utöver överenskommelserna.
Fördelningstal har beräknats för varje län utifrån två faktorer:
a) antalet mottagna flyktingar under föregående år i förhållande till
folkmängden
b) prognosen för förväntat antal ensamkommande asylsökande barn.
Fördelningstal för varje kommun har sedan beräknats på liknande sätt.
Migrationsverket har också utarbetat en rutin för anvisning av
ensamkommande barn, enligt följande prioritetsordning:
I första hand anvisas ett nyanlänt barn till en kommun där släkting, annan
närstående eller för barnet viktig person bor. Finns ingen sådan anvisas
barnet till en kommun som har en överenskommelse och ledig plats.
Finns inga lediga platser gäller turordningskriterierna a, b och c.
a) barnet anvisas till en kommun som inte har en överenskommelse
om mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Kommunerna rangordnas utifrån befolkningsmängd och får upp
till 10 anvisningar per kalenderår. Anvisandet sker i regel genom
att en kommun i taget anvisas i 10 omgångar.
b) barnet anvisas till en kommun med överenskommelse men där
mottagandet ännu inte startat. Förfarandet är detsamma som i a.
c) barnet anvisas till en kommun med överenskommelse men där
antalet inte når upp till fördelningstalet. Antalet anvisningar per år
påverkas av hur många asylsökande ensamkommande barn som
redan finns i kommunen och i vilken takt som Migrationsverket
fattar beslut om uppehållstilstånd. Kommunerna får en anvisning i
taget i omgångar till dess att respektive kommun fått lika många
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anvisningar som det saknade antalet asylplatser genererar.
Kommuner i län som uppnått sitt fördelningstal undantas från
anvisningar i detta steg.
Som sista alternativ omfattar anvisningarna samtliga kommuner. En
kommun i taget anvisas till dess att behovet inte längre kvarstår eller nytt
kalenderår inträffar.
Det är enligt detta sista alternativ som Migrationsverket sedan i juni
månad 2015 anvisat ensamkommande barn till landets kommuner.

Utvecklingen i Lunds kommun under 2015
Inför år 2015 fick Lunds kommun fördelningstalet 47 platser för
asylsökande barn. Från den 1 september finns en överenskommelse
tecknad mellan Lunds kommun och Migrationsverket om att kommunen
ska tillhandahålla 47 asylplatser.
Under 2015 har inflödet av ensamkommande flyktingbarn till landet ökat
på ett sätt som inte kunde förutses och under 2015 anvisades 292
asylsökande ensamkommande barn till Lunds kommun. Det finns dagens
datum sammantaget 340 ensamkommande barn aktuella på
Flyktingenheten, 290 av dessa är asylsökande.
218 bor på olika HVB-hem i Lund. 82 bor på HVB utanför Lund, främst
i Malmö och Eslöv. 31 barn bor i familjehem eller jourfamiljehem, sex
bor hos släktingar, ett bor på en av Statens institutionsstyrelses
institutioner och två bor i stödboenden.
Under hösten har det kommit 10-20 asylsökande barn i veckan till Lunds
kommun, en avmattning har dock skett efter den 21 december.
Det har sedan i somras varit stor brist på boendeplatser för de
ensamkommande barnen och olika tillfälliga boendelösningar har under
hösten upprättats i kommunen samtidigt har det pågått ett intensivt arbete
med att starta långsiktiga HVB. De yngre barnen d.v.s. de under 12 år har
placerats i jourfamiljehem och därefter i familjehem.
Nytt fördelningstal för år 2016
Migrationsverket bedömde i sin höstprognos, den 22 oktober, att antalet
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige kommer att vara fortsatt
högt. Man beräknade då att mellan 16 000 och 33 0000 ensamkommande
barn skulle söka asyl i Sverige under 2016. Migrationsverkets
huvudscenario var 24 000 ensamkommande barn. Då många
ensamkommande barn som sökt asyl under 2015 kommer att belägga
asylplatser under delar av 2016 uppskattar Migrationsverket att behovet
av asylsökande platser för asylsökande ensamkommande barn kommer
uppgå till 40 000 asylplatser under 2016. På grund av längre
handläggningstider hos Migrationsverket kommer asylplatserna att
omsättas i långsammare takt än tidigare. Handläggningstiden har
uppgetts vara mellan 18-24 månader.
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Lunds kommuns fördelningstal inför 2016 är 365. Enligt
rekommendationer från Länsstyrelsen bör avtal tecknas som ligger något
under fördelningstalet, detta för att möta Migrationsverkets behov av att
anvisa barn men även för att förebygga att allt för många barn kommer
samtidigt till kommunen. Eftersom de asylsökande barnen anvisas enligt
de överenskommelser som finns fylls dessa platser upp först. Om det inte
kommer så många barn som fördelningstalet anger är det bättre att ha en
överenskommelse som är något lägre än fördelningstalet. Bedömningen
görs därför att antalet överenskomna platser för asylsökande barn i Lunds
kommun under 2016 bör vara 330. Läget vid årsskiftet är att 290 av
dessa är belagda av asylsökande barn som mottagits under 2015.
Barnen anvisats är huvudsakligen pojkar. Det finns dock ett fåtal flickor,
8 % av alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige är
flickor. Barnen är oftast i åldern 15-17 år. Det finns dock en mindre
grupp barn som kommit vilka är i 10-12 årsåldern.
Migrationsverket har behov av att kommuner tar emot yngre barn.
Flyktingenheten bedömer därför att överenskommelsen bör omfatta barn
från 12 års ålder.
Slutsats
År 2015 har varit speciellt vad gäller mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn. Den överenskommelse med Migrationsverket som finns
idag omfattar 47 platser för asylsökande ensamkommande barn och är
sedan länge inaktuell. Fördelningstalet för 2016 är 365 platser. Om
Lunds kommun följer den rekommendation Länsstyrelsen gör d.v.s. att
lägga sig något under fördelningstalet, så fördelas mottagandet av de
ensamkommande barn som kommer till Lund jämnare över året.
Bedömning görs att det är klokt att lägga antalet asylplatser något under
fördelningstalet om antalet asylsökande inte når upp till fördelningstalen i
landet. Förslaget är därför att det är lämpligt att teckna en
överenskommelse om 330 platser.
Eftersom antalet ensamkommande barn som söker asyl i landet snabbt
kan förändras behöver utvecklingen noga följas och överenskommelsen
kan behöva justeras under året.

Socialnämndens förslag till beslut
att

föreslå kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med
Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande
barn från 12 års ålder som omfattar 330 platser från och med den 1
mars 2016.
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Marie Olsson
verksamhetschef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Bilaga 34
§ 50

Beställning av ut- och ombyggnation
av Östervångskolan

Dnr KS 2015/1245

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 23 mars 2013 servicenämnden i uppdrag att
förvärva Östervångskolan med anledning av Specialpedagogiska
skolmyndighetens flytt till Tunaskolan. I samband med uppdraget gavs
ett igångsättningstillstånd med 110 mnkr för att anpassa och bygga ut
Östervångskolan. Förutsättningarna har förändrats i projektet och efter
projektering kalkyleras investeringsutgiften till 170 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 60
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26, § 77
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, § 63
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06, § 85
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2016.

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf
Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Hans-Olof Andersson (SD), IngaKerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S), Philip Sandberg (L) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att godkänna beställning av ut- och ombyggnation av Östervångskolan
med en beräknad investeringsutgift på sammanlagt 170 miljoner kronor
samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen.
att kommunstyrelsen därjämte beslutar
att servicenämnden i enlighet med den nya lokalinvesteringsprocessen
ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen
bedöms avvika med mer än 2 % jämfört med den beslutade
investeringsutgiften.
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsförvaltningens
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.
att till stämmoombud på Nordrike 4 Fastighets AB:s kommande
bolagsstämma utse Elin Gustafsson (S) med Christer Wallin (M) som
ersättare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna beställning av ut- och ombyggnation av Östervångskolan
med en beräknad investeringsutgift på sammanlagt 170 miljoner
kronor samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa
beställningen.
Kommunstyrelsen beslutar därjämte
att servicenämnden i enlighet med den nya lokalinvesteringsprocessen
ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om
investeringen bedöms avvika med mer än 2 % jämfört med den
beslutade investeringsutgiften.
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsförvaltningens
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.
att till stämmoombud på Nordrike 4 Fastighets AB:s kommande
bolagsstämma utse Elin Gustafsson (S) med Christer Wallin (M)
som ersättare.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Nordrike 4 Fastighets AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

39
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-02-03 klockan 15.00–18.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 43-50, §§52-68, tjänstgör ej §
51 pga jäv
Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 51
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 43-50, §§ 52-68, tjänstgör ej § 51
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 51, Emma
Berginger (MP) § 53
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 43-52,
§§ 54-68, närvarar ej § 53 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 51
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 43-68

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 11 februari 2016, kl.11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Paragrafer

§ 43-68

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2016-01-15

KS 2015/1245

Kommunstyrelsen

Henrik Nygren
henrik.nygren@lund.se

Beställning av ut- och ombyggnation av
Östervångskolan.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 23 mars 2013 servicenämnden i uppdrag att
förvärva Östervångskolan med anledning av Specialpedagogiska
skolmyndighetens flytt till Tunaskolan. I samband med uppdraget gavs
ett igångsättningstillstånd med 110 mnkr för att anpassa och bygga ut
Östervångskolan. Förutsättningarna har förändrats i projektet och efter
projektering kalkyleras investeringsutgiften till 170 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 60
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26, § 77
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06, § 85
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, § 63
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2016 (denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
God framförhållning i utbyggnadsplanerna ger förutsättningar för
utbildningsnämnden att erbjuda utbildningsplatser utefter de krav och
önskemål som finns.

Ärendet
Lunds kommuns internationella skola, ISLK (International School of
Lund), som idag bedriver sin verksamhet i Parkskolan behöver större
lokaler för att möta behoven av internationell skolgång. När
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) lämnade Östervångskolan
och samordnade sin verksamhet på Tunaskolan köpte Lunds kommun
Östervångskolan av Statens Specialfastigheter för 54,8 mnkr för att klara
ISLK´s behov.
Planeringen är att Katedralskolans gymnasium övertar de lokaler som
ISLK lämnar på Parkskolan.
I samband med köpet var uppskattningen av investeringsutgiften 110
mnkr + underhåll om 7 mnkr. Efter projektering bedöms
investeringsutgiften till 170 mnkr.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

testforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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De huvudsakliga orsakerna till att projektets investeringsutgift ökar är:
•

Utbyggnadsytorna i det slutgiltiga förslaget har ökat med 695
kvadratmeter.

•

Idrottshallen blir två positioner istället för en. Det innebär att
gymnasieskolan Spyken kan erbjudas idrottstimmar på
Östervångskolan vilket lättar trycket på Eos-hallen. Idrottshallen
har fått en enkel läktare som kostar ca 350 tkr. Utrymmet under
läktaren används som förråd och innebär att en teorisal inte
behöver byggas.

•

Elevunderlaget har ökat från 520 elever till 550 elever.

•

Länsstyrelsen har påtalat att villkor kan komma att ställas i
projektet men vill inte precisera dessa förrän under
genomförandet. Detta innebär att serviceförvaltningen måste ta
höjd för en hög risk i projektet.

•

Ventilation och el i hela befintliga byggnaden byts ut i samband
med projektet.

•

Fastighetsunderhåll redovisas som investering istället som
underhåll på grund av ändrade redovisningsregler.

•

Relationshandlingar saknas för befintliga byggnader på
Östervångskolan. Detta medför en större risk i projektet.

Detta innebär att beställningen uppgår till 170 mnkr, vilket är en
utökning med 60 mnkr jämfört med igångsättningstillståndet på 110
mnkr.
Planeringen har varit att hela projektet skulle stå klart till höstterminen
2017. Tidsplanen i projektet har dock förändrats och ISLK kommer att
flytta in i etapper från hösten 2017 då huvudbyggnaden kan tas i anspråk.
Orsaken är att torktiderna för betongen har förlängts enligt nya
rekommendationer. Detta får betydelse för gymnasieskolan
Katedralskolan som inte får tillgång till Parkskolan förrän till
höstterminen 2018.

Kommunkontorets kommentarer
Redan inför antagandet av investeringsplan 2016 uppmärksammade
serviceförvaltningen kommunkontoret på att 110 mnkr inte skulle räcka.
Men då det rådde stor osäkerhet om den slutliga utgiften och eftersom det
var sent i EVP processen valde ekonomiavdelningen på kommunkontoret
att inte föreslå en ändring i investeringsplanen. Nu är projektering
genomförd och kalkylen visar på en investeringsutgift på 170 mnkr, även
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om det som alltid råder en osäkerhet om slutlig investeringsutgift tills
byggnationen är upphandlad.
Den första kalkylen som gjordes baserades på en mindre nybyggnad och
en enpositions idrottshall. Dessutom bedömer serviceförvaltningen att det
är lämpligt att i samband med investeringen passa på att byta el och
ventilation i hela byggnaden.

Ekonomi
Investeringsutgiften kalkyleras till 170 mnkr. Östervångskolan
förvärvades för 54,8 mnkr. Investeringen tillsammans med köp motsvarar
nybyggnadskostnaden för en skola. Östervångskolan bedöms kosta
21 580 kr /BTA vilket kan jämföras med Hagalundskolan som kostade
21 400 kr / BTA.

Nyckeltal
I jämförelse med att bygga en ny skola är Östervångskolans ytor något
över de normala, men är acceptabla eftersom det är en gammal skola med
stora korridorer som byggs om och befintliga rumsindelningar är svåra
att anpassa till effektiva lokaler. Källaren ingår i ytan och kan bara
brukas till vissa delar av verksamheten. Det är svårt att bygga om
befintliga byggnader till effektiva skollokaler. Dessutom bedrivs
undervisningen i mindre grupper än i en vanlig grundskola, vilket gör det
svårare att effektivisera ytorna. Idrottshallen ingår i detta nyckeltal men
kommer även nyttjas för Spyken.

Hyra
I igångsättningstillståndet angavs en preliminär hyra i spannet om 12 till
15 mnkr. Trots den högre investeringsutgiften antas hyran bli cirka 15
mnkr per år. Idag har ISLK en hyra om ca 6,5 mnkr vilket innebär att
utbildningsförvaltningen ska ersättas med mellanskillnaden.
Kommunkontoret har tidigare reserverat 11,2 mnkr för att täcka den
högre hyran i EVP 2016-2018.
ISLK har många interkommunala elever och ersättningen för deras andel
kommer från deras hemkommun.

Konsekvens av utebliven investering
Investeringen i Östervångskolan påverkar många andra projekt i
kommunen. Den är en del av planeringen för att klara den framtida
lokalförsörjningen av skollokaler i Lund. Det viktigaste är att friställa
Parkskolan åt Katedralskolan för att kunna öka intaget av
gymnasieelever. En förskjutning i tid innebär att det kommer vara svårt
att erbjuda fler gymnasieplatser i Lund. Parkskolan beräknas kunna
rymma ca 350 elever som inte kan erbjudas plats på Katedralskolan. Som
konsekvens kan det betyda att alla behöriga barn i Lund inte kan erbjudas
gymnasieplats utan får söka sig till andra kommuner enligt fritt sök.
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Kommunkontorets bedömning är att Östervångskolan inte blir dyrare än
att bygga en ny skola samtidigt som den gamla skolan innebär en
möjlighet att skapa en fantastisk skolmiljö för ISLK.
Den kalkylerade risken i ombyggnaden av huvudbyggnaden är så hög
som 27 % vilket innebär att riskpremien i hela projektet Östervångskolan
är över 20 mnkr. De 110 nkr + 7 mnkr som projektet antogs kosta vid det
tidigare beslutet byggde på uppskattning av de ytor som ingår i projektet.
Enligt beslutad investeringsprocess så ska investeringsutgifter över 50
mnkr beslutas och beställas av fullmäktige till servicenämnden. Uppstår
senare avikelser från beställningar ska servicenämnden rapportera dessa
till KSau som ska besluta om eventuella åtgärder i projektet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna beställning av ut- och
ombyggnation av Östervångskolan med en beräknad
investeringsutgift på sammanlagt 170 miljoner kronor samt ge
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen.

att

servicenämnden i enlighet med den nya lokalinvesteringsprocessen
ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om
investeringen bedöms avvika med mer än 5 % jämfört med den
beslutade investeringsutgiften.

att

ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsförvaltningens
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.

Kommunkontoret

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-03-06

§ 85
Igångsättningstillstånd för Tunaskolan och
Östervångskolan
Dnr KS 2012/0992
Sammanfattning
Ärendet om igångsättning av runaskolan och Östervångskolan beslutades av
kommunstyrelsen 2013-01-09. På grund av ett förbiseende så skickades inte
ärendet till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Igångsättningstillstånd Runaskolan och
Östervångskolan.
Beslut i kommunstyrelsen den 9 januari 2013, § 7.

Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att servicenämnden får igångsättningstillstånd för Tunaskolan för beräknad
investering på 195 miljoner kronor,
att servicenämnden får igångsättningstillstånd att anpassa och bygga till
Östervångskolan med beräknad investering på 110 miljoner kronor under
förutsättning att Östervångskolan förvärvas.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1
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2016-02-03

Bilaga 35
§ 53

Organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun

Dnr KS 2015/0585

Jäv
Yanira Difonis (MP) närvarar inte vid handläggningen av ärendet på
grund av jäv.

Sammanfattning
Verksamheten som kommunen benämner fritidsklubb lever inte upp till
gällande lagstiftning. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen
förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade
brister. En förändring av organisation och ansvar innebär ekonomiska,
organisatoriska och personalkonsekvenser. Kommunkontoret har utifrån
tre alternativa förslag, som remiterats till berörda nämnder för yttrande,
utarbetat ett förslag. Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2016 att
återremittera ärendet till kommunkontoret för att beskriva alternativen
och dess konsekvenser utförligare. Kommunkontoret redogör i denna
skrivelse för konsekvenser av förslagen. Bilagan redovisar en detaljerad
beskrivning. I övrigt hänvisas till tjänsteskrivelse daterad den 18/12
2015.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2016 dnr KS
2015/0585
Bilaga Konsekvensbeskrivning förslag till organisation fritidshem 10-13
år
Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2016 § 14 dnr KS 2015/0585
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2015 dnr
MBL-förhandlingsprotokoll den 15 december 2015 med bilagor
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 14 oktober 2015 § 112, dnr
BSL 2015/0502
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den21 oktober 2015 § 153, dnr
BSÖ 2015/0486
Utbildningsnämndens beslut den 21 oktober 2015 § 108, dnr UN
2015/0283
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015 § 111, dnr KU
2015/0552
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2015 § 128, dnr
KS 2015/0585
Förslag till organisation av fritidshem för barn 10-13 år, remissförslaget

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-03

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD)
och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva fritidshem för
barn 6-13 år från den 1 augusti 2016,
att avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska betalas 12
månader om året.
att ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att uppdatera
information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet i enlighet med beslutet.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att Lunds kommun organiserar fritidshemmen i enlighet med förslag B

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva fritidshem för
barn 6-13 år från den 1 augusti 2016,
avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska betalas 12
månader om året.
ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att uppdatera
information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet i enlighet med beslutet.

Protokollsanteckningar
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C): Vi vill understryka vikten av att de fritidsledare
som riskerar att drabbas av uppsägning på grund av omorganisationen i
möjligaste mån ska erbjudas fortsatt arbete inom kommunen.
Philip Sandberg (L): Liberalerna föredrar att avgiftsfrågan hänskjuts till
skolpengsutredningen, men vi vill inte försena ärendet ytterligare.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD): Vi utgår från att personal
som kan behöva byta tjänst omfattas av Lagen om Anställningsskydd och
har förtur till annan tjänst eller får hjälp att hitta andra arbetsuppgifter.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-02-03 klockan 15.00–18.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 43-50, §§52-68, tjänstgör ej §
51 pga jäv
Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 51
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 43-50, §§ 52-68, tjänstgör ej § 51
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 51, Emma
Berginger (MP) § 53
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 43-52,
§§ 54-68, närvarar ej § 53 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 51
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 43-68

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 11 februari 2016, kl.11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Paragrafer

§ 43-68

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Organisation av fritidshem för barn i åldrarna
10-13 år i Lunds kommun
Sammanfattning
Verksamheten som kommunen benämner fritidsklubb lever inte upp till
gällande lagstiftning. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen
förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade
brister. En förändring av organisation och ansvar innebär ekonomiska,
organisatoriska och personalkonsekvenser. Kommunkontoret har utifrån
tre alternativa förslag, som remiterats till berörda nämnder för yttrande,
utarbetat ett förslag.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2016 att återremittera ärendet
till kommunkontoret för att beskriva alternativen och dess konsekvenser
utförligare.
Kommunkontoret redogör i denna skrivelse för konsekvenser av
förslagen. Bilagan redovisar en detaljerad beskrivning. I övrigt hänvisas
till tjänsteskrivelse daterad den 18/12 2015.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016 dnr KS
2015/0585
Bilaga Konsekvensbeskrivning förslag till organisation fritidshem 10-13
år
Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2016 § 14 dnr KS 2015/0585
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2015 dnr KS
2015/0585
MBL-förhandlingsprotokoll den 15 december 2015 med bilagor
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 14 oktober 2015 § 112, dnr
BSL 2015/0502
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den21 oktober 2015 § 153, dnr
BSÖ 2015/0486
Utbildningsnämndens beslut den 21 oktober 2015 § 108, dnr UN
2015/0283
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015 § 111, dnr KU
2015/0552
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2015 § 128, dnr
KS 2015/0585
Förslag till organisation av fritidshem för barn 10-13 år, remissförslaget

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Barnets bästa
Ärendet berör barn. Förslagen utgår från barnets bästa utifrån ett
helhetsperspektiv. Rättssäkerheten för elev och vårdnadshavare har
beaktats. På fritidshemmet möter barnen utbildad pedagogisk personal,
med inriktning mot barn/elever upp till 13 år. Det systematiska
kvalitetsarbetet är en naturlig del i verksamheten och följs upp av
huvudman kontinuerligt. Fokus ska vara barn/elevperspektivet.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till
kommunkontoret för att beskriva alternativen och dess konsekvenser
utförligare. Kommunkontoret har med hjälp av skolförvaltningarna gjort
en genomlysning av dagens organisation, vem som bedriver
verksamheten och hur stor andel av barnen som idag går i fritidsklubb.
I Lunds stad driver skolan 5 fritidsklubbar och kultur- och fritid 12. Inom
Lund Öster driver skolan 2 fritidsklubbar och kultur- och fritid 3.
Tabellerna nedan visar på respektive förvaltnings verksamhet.
Antal barn i fritidsklubbsverksamhet inom Lunds stad oktober 2015
10 år
11 år
12 år
Klubberian, Vårfruskolan
50
38
16
Kobjers fritidsklubb
59
32
14
Borgarparkens fritidsklubb
10
12
14
S:t Hansgården
105
93
37
Järnåkragårdens fritidsklubb
28
16
12
Klostergårdens fritidsklubb
26
36
18
Akvarellen, Palettskolan
31
28
7
Takdroppet
27
6
16
Gökboet, Fågelskolan
14
25
10
Östra Torngårdens fritidsklubb
82
66
30
Tunaskolans fritidsklubb
48
31
26
Flygelklubben
16
5
4
Linerogårdens fritidsklubb
21
26
12
Boställets fritidsklubb
25
16
7
Hubertus fritidsklubb, Hubertusgården
24
14
10
Fritidsklubben Torn
43
35
33
Vallkärra (nystartad i augusti)
15
Antal inskrivna
Antal barn Lund stad
Efterfrågan, %

624
743
84%

479
747
64%

266
730
36%

Summa
104
105
36
235
56
80
66
49
49
178
105
25
59
48
48
111
15
1369
2220
62%

Bedrivs
KoF
Skolan
KoF
Skolan
KoF
KoF
KoF
KoF
KoF
KoF
Skolan
Skolan
KoF
KoF
KoF
KoF
Skolan
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Antal barn 10-12 år i fritidshem/klubb oktober 2015 LUND ÖSTER
Hagalundskolan*
Nyvångskolan
Genarps skola
Killebäckskolan
Svaleboskolan*
Summa inskrivna
Befolkning
Efterfrågan, 31 %

10 år
15
38
38
53
30
174
342
51%

11 år
15
26
28
7
14
90
312
29%

12 år
3
5
25
3
3
39
307
13%

Summa
33
69
91
63
47
303
961
32%

Bedrivs
Integrerat med fritidshem
Kultur- och fritid
Kultur- och fritid
Kultur- och fritid
Integrerat med fritidshem

Alternativen med konsekvensbeskrivning
Alternativen
a)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år,

b)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år,
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar och erbjuder avgiftsfri
öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år,

c)

Tilläggsuppdraget
Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år
- fritidshem i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-9 år.
- fritidsklubb för barn i åldrarna 10-13 år,
verksamheten samutnyttjar om möjligt näraliggande fritidslokaler
och – personal. Barn i åldrarna 10-13 år har en lägre avgift.

Kommunkontorets förslag
Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år,
Verksamheten ska utgå från lokala behov och utvecklas i samarbete
mellan skola och nuvarande fritidsklubbsverksamhet för att säkra
en fortsatt hög attraktivet och efterfrågan.

Sammanvägd konsekvensbeskrivning
En detaljerad konsekvensbeskrivning finns i bilaga.
Alla alternativen är i enlighet med skollagens krav. Alternativen
innehåller olika förslag till genomförande, alternativ B innehåller
även öppen fritidsverksamhet för 10-13 år vilket är en
ambitionshöjning i förhållande till lagstiftningens krav på
fritidshem.
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Barnen
Att skola och fritidshem erbjuds samlat ger en helhetssyn på elevernas
utveckling, lärande och utbildning. Barnens skoldag får högre kvalitet
genom att pedagogerna följer eleven i både skola och fritidshem.
Barnen får ökad tillgång till skolans samlade elevhälsoteam. Barn i behov
av stöd får sammanhållna stödresurser. Skolan kan följa upp de barn som
inte har fritidshemsplats.
Alternativ B ger barnen en koppling vidare till öppen fritidsverksamhet.

Verksamheten
Fritidshemmen bedrivs i enlighet med skollagens krav. Rektor är
ansvarig för verksamheten. Verksamheten får en tydlig koppling till
skolans läroplan och skolan systematiska kvalitetsarbete. Verksamheten
erbjuds under hela året. Synergieffekter kommer att skapas pedagogisk,
personellt och ekonomiskt.
Alternativ C tar tillvara positiva erfarenheter av dagens verksamhet i det
samutnyttjande av lokaler och personal som föreslås. Men det innebär
också en begränsning för den öppna ungdomsverksamhetens möjligheter
att utnyttja lokaler och personal för sin verksamhet (tidigare benämnd
öppen fritidsverksamhet).
Kommunkontorets förslag ska säkra att verksamheten planeras och
utvecklas gemensamt utifrån lokala behov, förutsättningar och
möjligheter.

Personal
Nyrekrytering av fritidspedagoger behövs. Det ger goda möjligheter att ta
till vara på fritidsledarnas yrkeskompetens. Skolornas rekryteringsbehov
kommer att matchas mot övertalighet i KoF.
Samverkan mellan förvaltningarna är viktig för att skapa attraktiva
tjänster. Kombinationstjänster med tjänstgöring både i skola och i öppen
ungdomsverksamhet ställer dock stora krav på gemensam planering
eftersom den öppna ungdomsverksamheten har behov av att verka
flexibelt och personalen har kvälls- helg och lovtjänstgöring.
Alla alternativen kan innebära övertalighet i fritidsverksamheten i
varierande omfattning, drygt 30 tjänster som idag finns i
klubbverksamheten är berörda.
Vid övertalighet görs för varje person en omplaceringsutredning där
personens kompetens prövas mot lediga tjänster i hela kommunen. Först
om det inte finns någon ledig tjänst som personen bedöms ha tillräckliga
kvalifikationer för, efter viss introduktion eller fortbildning, blir det
aktuellt med uppsägning. En person som blivit uppsagd har företrädesrätt
till arbete inom den egna förvaltningen. Kommunen har bildat en
omställningsgrupp som har i uppgift att säkra att alla ev.
omplaceringsärende hanteras gemensam, enhetligt, rättssäkert och
transparent.
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Lokaler
Lund Öster: Förvaltningen bedömer att lokalbehoven kan tillgodoses.
Lunds Stad har inte gjort någon bedömning kring lokalbehovet.

Efterfrågan
Redovisningen av antal barn i varje åldersgrupp (tabell sid 3) och inom
respektive skolområde visar att efterfrågan skiljer sig markant åt mellan
stads- och kommundelar. Det är främst ÅK 4 elever som har plats i
fritidsklubb. Tabellen visar efterfrågan i oktober 2015, men efterfrågan
varierar också mellan höst- och vårtermin.
Skolförvaltningarna gör bedömningen, utifrån de synpunkter de fått från
föräldrar, att efterfrågan inte kommer att minska.
Vid forum för samråd i Lunds stad har föräldrar som uttryckt vikten av
ett utökat pedagogiskt helhetsuppdrag. Att ha en läroplansstyrd
verksamhet med högskoleutbildad personal är uttalat som viktigt av
föräldrar.
Vid forum för samråd i Lund Öster uttalade föräldrar i ex. Södra Sandby
att fritidshem på den egna skolan var att föredra, vilket kan öka
efterfrågan.
Idag har barnet plats i fritidshem till och med årskurs 3, då den
automatiskt avslutas. För att fortsätta i fritidsklubb krävs en aktiv
ansökan om plats. Förslagen om att skolan ska vara ansvarig för
fritidshem tom 13 år innebär att platsen kvarstår under hela tiden och
ingen aktiv ansökan behöver göras som idag. Det kan innebära att fler
behåller plats i fritidshem längre.

Ekonomi
Alternativ A, B och kommunkontorets förslag kan vid oförändrad
efterfrågan ge ökade intäkter för barn- och skolnämnderna.
Alternativ B ger ökade kostnader.
Förslaget att barn 10-13 år betalar samma avgift som 6-9 år innebär
högre avgifter vilket för en familj med 25 tkr i inkomst/månad får en
ökad månadskostnad med 250 kr/månad för de tre sommarmånaderna om
de inte utnyttjat sommarlovsomsorg alls. Vid ev. sommarlovsomsorg
betalar familjen ¼ av månadsavgiften/vecka enligt nuvarande taxa.
Om familjen har > 44 tkr/månad blir ökningen 848 kr/månad.
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Fortsatt arbete
En partssammansatt arbetsgrupp med representanter från de berörda
förvaltningarna och facken kommer att klargöra hur beslutet ska
genomföras med hänsyn till barn-, personal-, lokal- och ekonomiska
förutsättningar. En diskussion om hur ev. övertalig personal inom kulturoch fritidsförvaltningen matchas mot skolförvaltningarnas behov ingår i
detta.

Kommunkontorets förslag
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå det
som i skrivelsen benämns som kommunkontorets förslag.
Barn- och skolnämnderna får ansvar och utföraransvar för fritidshem 613 år från den 1 augusti 2016. Kultur- och fritidsnämndens utföraransvar
för fritidsklubb 10-12 år upphör vid samma tidpunkt. Verksamheten ska
utgå från lokala behov och utvecklas i samarbete mellan skola och
nuvarande fritidsklubbsverksamhet för att säkra en fortsatt hög attraktivet
och efterfrågan. Avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska
betalas med samma taxa som för 6-9 år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att
att

ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva fritidshem för
barn 6-13 år från den 1 augusti 2016,
avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska betalas 12
månader om året.
ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att uppdatera
information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet i enlighet med beslutet samt
ge kommunkontoret i uppdrag att uppdatera reglementena för
kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna i enlighet
med beslutet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna, kultur- och fritidsnämnden.
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Konsekvensbeskrivning förslag till organisation av fritidshem för barn 10-13 år
B
C (tilläggsuppdrag)
Kommunkontorets förslag
Skolan har ansvar och erbjuder
Skolan har ansvar och erbjuder
Skolan har ansvar och erbjuder
fritidshem i skolans lokaler för
fritidshem i skolans lokaler för
fritidshem för barn i åldrarna 6barn 6-13 år,
barn 6-9 år.
13 år.
+
Skolan har ansvar och erbjuder
Verksamheten ska utgå från
kultur- och fritid har ansvar och fritidshem för barn 10-13 år,
lokala behov och utvecklas i
erbjuder avgiftsfri öppen
verksamheten samutnyttjar om
samarbete mellan skola och
verksamhet på eftermiddagar
möjligt näraliggande
nuvarande fritidsklubbsför barn 10-13 år.
fritidslokaler och – personal.
verksamhet.
Fritidshem
Fritidshemmen bedrivs i enlighet med skollagens krav. Rektor är ansvarig för verksamheten. Verksamheten får en tydlig koppling till
Alla alternativ
skolans läroplan och skolan systematiska kvalitetsarbete. Verksamheten erbjuds under hela året. Synergieffekter kommer att skapas
pedagogisk, personellt och ekonomiskt.
Fritidshem
Positiva erfarenheter av dagens Verksamheten utvecklas
konsekvenser/effekter
verksamhet tas tillvara.
gemensamt utifrån lokala behov
resp. alternativ
positiva erfarenheter av dagens
Möjlighet till samverkan och
verksamhet tas tillvara.
samarbete mellan skola och
fritid.
Möjlighet till samverkan och
samarbete mellan skola och
fritid
Öppen verksamhet
Erbjuds inte i alternativet
Verksamheten är öppen för alla Erbjuds inte i alternativet
Erbjuds inte i alternativet
barn och är avgiftsfri. Barnen
kan köpa ett enkelt mellanmål.
Ingen lovverksamhet och ingen
morgonomsorg. KoF ansvarar
för verksamheten. Ingen
koppling till skolans läroplan
och skolan systematiska
kvalitetsarbete.
Beskrivning av
alternativet

A
Skolan har ansvar och erbjuder
fritidshem i skolans lokaler för
barn 6-13 år.
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Barn i
fritidshem
alla alternativ
Barn i öppen
verksamhet

A
B
C (tilläggsuppdrag)
Kommunkontorets förslag
Att skola och fritidshem erbjuds samlat ger en helhetssyn på elevernas utveckling, lärande och utbildning.
Barnens skoldag får högre kvalitet genom att pedagogerna följer eleven i både skola och fritidshem.
Barnen får ökad tillgång till skolans samlade elevhälsoteam. Barn i behov av stöd får sammanhållna stödresurser.
Skolan kan följa upp de barn som inte har fritidshemsplats.
Erbjuds inte i alternativet
Barn 10-13 år som inte går i
Erbjuds inte i alternativet
Erbjuds inte i alternativet
fritidshem får ett alternativ till
inskriven verksamhet. De erbjuds

en fast punkt med aktiviteter
och vuxenkontakt men
personalen har inget
tillsynsansvar. Koppling vidare
till öppen fritidsverksamhet.

Efterfrågan

Barn som väljer öppen
fritidsverksamheten får inte den
helhetsomsorg som skola och
fritidshem erbjuder.
BSN Lund Öster har idag 32 % efterfrågan, vilket är lägre än kommunsnitt, de bedömer därför att efterfrågan inte kommer att minska.
Vid forum för samråd uttalade föräldrar i ex. Södra Sandby att fritidshem på den egna skolan var att föredra, det kan öka efterfrågan.
Genarp gör bedömningen att elever i åk 4 kommer önska fritidshem, men att elever i åk 5 och 6 i högre utsträckning kommer välja bort.
BSN Lunds Stad Skolförvaltningen gör bedömningen, utifrån de synpunkter de fått från föräldrar, att efterfrågan inte kommer att minska.
Vid forum för samråd föräldrar som uttryckt vikten av ett utökat pedagogiskt helhetsuppdrag. Att ha en läroplansstyrd verksamhet med
högskoleutbildad personal är uttalat som viktigt av föräldrar.
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Personal/BSN

Personal/ KoF

Lokaler

Ekonomi

A
B
C (tilläggsuppdrag)
Kommunkontorets förslag
Nyrekrytering kommer att krävs av fritidspedagoger.
Möjlighet att ta till vara på fritidsledarnas yrkeskompetens.
Synergieffekter uppstår vad gäller organisering av personal i skolan.
Skollornas rekryteringsbehov matchas mot övertalighet i KoF.
Samverkan mellan förvaltningarna viktig för att skapa attraktiva tjänster.
Alla alternativen medför övertalighet i varierande omfattning, drygt 30 tjänster är berörda och riskerar övertalighet.
Skollornas rekryteringsbehov matchas mot övertalighet i KoF.
Samverkan mellan förvaltningarna viktig för att skapa attraktiva tjänster.
Kombinationstjänster med tjänstgöring både i skola och i öppen ungdomsverksamhet ställer stora krav på gemensam planering.
Rekryteringsbehovet inte lika
stort inom BSN som i övriga
alternativ. Övertalighet kommer
att uppstå, men i mindre
omfattning än övriga alternativ.
BSN Lund Öster
Förvaltningen bedömer att lokalbehoven kan tillgodoses.
BSN Lunds Stad
Någon bedömning kring lokalbehovet är inte gjord inom Lunds Stad.
Ger barn- och skolnämnderna
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lägre avgifter, vilket minskar
Ger ökade intäkter, vid
ökade intäkter om cirka 3,5 mnkr
bedömer att alternativet kräver
intäkterna.
oförändrad efterfrågan om cirka
vid oförändrad efterfrågan.
ett resurstillskott om 9 mnkr/år,
3,5 mnkr.
vilket ger ökade kostnader.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-01-13

§ 14

Förslag till organisation av fritidshem
för barn i åldrarna 10 - 13 år i Lunds
kommun

Dnr KS 2015/0585

Jäv
Yanira Difonis (MP) deltar inte vid handläggningen av ärendet på grund
av jäv.

Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras
och det innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar konsekvenser. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen
(2010:800) förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister.
Tre alternativa förslag till organisation har utarbetats och remitterats för
yttrande till barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till
kommunkontoret för en tydligare konsekvensbeskrivning för barn,
verksamhet, ekonomi m.m.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2015 dnr
MBL-förhandlingsprotokoll den 15 december 2015 med bilagor
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 14 oktober 2015 § 112, dnr
BSL 2015/0502
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den21 oktober 2015 § 153, Dnr
BSÖ 2015/0486
Utbildningsnämndens beslut den 21 oktober 2015 § 108, Dnr UN
2015/0283
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015 § 111, dnr. KU
2015/0552
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2015 § 128, Dnr
KS 2015/0585.
Förslag till organisation av fritidshem för barn 10-13 år, remissförslaget

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-01-13

Yrkanden
Anders Almgren (S), Hanna Gunnarsson (V), Ulf Nymark (MP), Elin
Gustafsson (S) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunkontoret
för att beskriva alternativen och dess konsekvenser utförligare.
Christer Wallin (M), Anne Landin (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att
ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva
fritidshem för barn 6-13 år från den 1 augusti 2016,
att
avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska betalas
12 månader om året.
ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att uppdatera
att
information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet i enlighet med beslutet samt
ge kommunkontoret i uppdrag att uppdatera reglementena
att
för kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna i enlighet
med beslutet.
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avgiftsfrågan hänskjuts till skolpengsutredningen och att
kommunstyrelsen i övrigt bifaller kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på sitt eget m.fl yrkande om
återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till återremissyrkandet.
Nej för avslag på återremissyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-01-13

Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Fanny Johansson (S), Hanna Gunnarsson (V) och HansOlof Andersson (SD) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Anne Landin (FNL)
röstar Nej.
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att
återremittera ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att beskriva alternativen
och dess konsekvenser utförligare.

Reservationer
Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Anne Landin (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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KS 2015/0958

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-01-13 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 10-42, kl 15:35-19:40
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 15-42, kl 17:05-19:40
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fanny Johansson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) § 14, kl
16:25-19:40
Peter Fransson (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 1-9
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-13,
§§ 15-42, tjänstgör ej § 14 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 1-14

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-19:20
Mats Olsson (V), kl 15:00-16:10
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:40
Emma Lundgren, kommunjurist, kl 15:00-19:20
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef, 15:40-17:40

Justerare
Paragrafer

§ 1-42

Plats och tid för justering
Underskrifter
Justerare

Utdragsbestyrkande

67
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)
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2016-01-13

KS 2015/0958

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-13

Paragrafer

§ 1-42

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-12-18

KS 2015/0585

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Förslag till organisation av fritidshem för barn
i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun
Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras
och det innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar konsekvenser. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen
(2010:800) förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister.
Tre alternativa förslag till organisation har utarbetats och remitterats för
yttrande till barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till
kommunkontoret för en tydligare konsekvensbeskrivning för barn,
verksamhet, ekonomi m.m.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2015 dnr KS
2015/0585
MBL-förhandlingsprotokoll den 15 december 2015 med bilagor
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 14 oktober 2015 § 112, dnr
BSL 2015/0502
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den21 oktober 2015 § 153, Dnr
BSÖ 2015/0486
Utbildningsnämndens beslut den 21 oktober 2015 § 108, Dnr UN
2015/0283
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015 § 111, dnr. KU
2015/0552
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2015 § 128, Dnr
KS 2015/0585.
Förslag till organisation av fritidshem för barn 10-13 år, remissförslaget

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Barnets bästa
Ärendet berör barn. Förslagen utgår från barnets bästa utifrån ett
helhetsperspektiv. Rättssäkerheten för elev och vårdnadshavare har
beaktats. På fritidshemmet möter barnen utbildad pedagogisk personal,
med inriktning mot barn/elever upp till 13 år. Det systematiska
kvalitetsarbetet är en naturlig del i verksamheten och följs upp av
huvudman kontinuerligt. Fokus ska vara barn/elevperspektivet.

Ärendet
Uppdraget
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras
och det innebär ekonomiska, organisatoriska, verksamhetsmässiga- och
medarbetarkonsekvenser.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har haft i uppdrag att utreda och
visa på olika möjligheter att förändra inom ramen för lagstiftningen, visa
på alternativ och om möjligt prioritera det förslag som arbetsgruppen
anser lämpligast.
Tre olika organisationsalternativ har utarbetats och beskrivits utifrån
styrkor och svagheter.
a)
Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år,
b)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år,
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar och erbjuder avgiftsfri
öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år,
Alternativet är en ambitionshöjning i förhållande till lagstiftningens
krav på fritidshem.

c)

Tilläggsuppdraget
Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år
- fritidshem i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-9 år.
- fritidsklubb för barn i åldrarna 10-13 år, verksamheten
samutnyttjar om möjligt näraliggande fritidslokaler och – personal.
Barn i åldrarna 10-13 år har en lägre avgift.

Tidplan
Förslag klart för remiss till nämnderna
Yttranden i nämnderna
Beslut i KS
Beslut i KF
Ikraftträdande

augusti 2015
oktober 2015
december 2015
december 2015
augusti 2016/ läsåret 2016/2017
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Nämndernas yttranden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lunds stad förordar alternativ C
(tilläggsuppdraget) när det gäller ny organisation av fritidshem.
Nämndens motivering är att eftersom vi vill hålla kvar det positiva arbete
som görs redan idag inom fritids-verksamheten samtidigt som vi klarar
att nå upp till de krav som ställts från Skolinspektionen. I Lund har vi en
populär fritidsverksamhet som innebär att många barn idag får en
meningsfull fritid. Vi menar att det vore direkt negativt om ett stort antal
barn riskeras att hamna utanför verksamheten i framtiden. Vårt uppdrag
måste vara att kunna sänka trösklarna för deltagande i
fritidsverksamheten och kunna erbjuda en meningsfull och
kvalitetssäkrad verksamhet för alla barn oavsett bakgrund.
Nämnden föreslår att mellanmålet på fritidsklubbarna i möjligaste mån
ska serveras i skolrestaurangerna, för att undvika kostsam nybyggnad
eller utbyggnad av kök i fritidshemmens lokaler.

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lund Öster förordar tilläggsuppdraget (C)–
Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6 – 9 år samt erbjuder
fritidshem för barn 10-13 år.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har beslutat att avge yttrande över ”Organisation
av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun” i enlighet
med utbildningskansliets tjänsteskrivelse. Utbildningskansliet anser att
alternativ A är det som bäst rimmar med lagstiftningens krav.
Utbildningsnämnden tar också upp förslagens påverkan på fristående
fritidsklubbar. I Lunds kommun finns två fristående fritidsklubbar, EOS
fritidsklubb och Lunds Civila Ryttarsällskaps fritidsklubb. Dessa båda
verksamheter är godkända som fristående fritidshem, och kan fortsätta
bedrivas i befintlig form oavsett organisation av den kommunala
fritidshemsverksamheten. Dock kommer bidragen till dessa båda
fritidklubbar att påverkas om organisationsförändringen i kommunen
påverkar den direkta skolpengen.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ B under förutsättning att
motsvarande medel tillförs utöver 2016 års budgetram för den avgiftsfria
öppna fritidsverksamheten. I annat fall förordar nämnden alternativ A.
Nämnden har också beslutat att en utvärdering sker efter tre år gällande de
10-13 åringar som inte är inskrivna på fritidshem och vad de gör efter
skoldagens slut samt vilka behov de har.
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Synpunkter från elever och föräldrar
Skolförvaltning Lunds stad har presenterat remissunderlaget på Forum
för samråd respektive föräldramöten som genomförts inom Lunds stad
under remisstiden. Av de skolor som haft samråd/föräldramöte under
denna tid har synpunkter lämnats på 11 skolor. Deltagande föräldrar på
skolorna förordar alternativ a eller tilläggsalternativet. Vårdnadshavare
som har fått möjlighet att lämna synpunkter har i många fall poängterat
vikten av det utökade pedagogiska helhetsuppdraget d v s att
verksamheten bemannas med högskoleutbildade fritidspedagoger.
Skolförvaltning Lund Öster har presenterat remissunderlaget på Forum för
samråd respektive föräldramöten som genomförts på Lund Öster under
remisstiden. Av de fyra skolor som haft samråd/föräldramöte under denna
tid har synpunkter lämnats på tre. Deltagande föräldrar på två av skolorna
förordar alternativ b och på en skola förordas tilläggsuppdraget (C).

Kommunkontorets kommentar
Det finns inget enhetligt förord varken från föräldragrupper eller från
nämnderna.
Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ B under förutsättning att
motsvarande medel tillförs utöver 2016 års budgetram, annars förordar
nämnden alternativ A. Skolnämnderna och föräldragrupperna förordar
alternativ A eller C.
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar. För att upprätthålla en
ekonomi i balans krävs att kostnaderna minskar. Under hösten 2015 har ett
långsiktigt arbete påbörjats med att hitta nya sätt att bedriva verksamhet
för att uppnå högre effektivitet och hög måluppfyllelse. Genomlysningen
omfattar alla verksamheter. Mot denna bakgrund är kommunkontorets
bedömning att det inte finns utrymme för ökade resurser till
fritidsverksamheten.

En del i arbetet med att genomlysa kommunens kostnader är att analysera
hur vi använder våra lokaler. Alternativ A innebär att verksamheten i
flera fall än i dag kan bedrivas i skolans befintliga lokaler. På så vis
optimeras lokalanvändningen med lägre kostnader till följd. Till det ska
läggas att skolförvaltning Lunds stad i sitt yttrande över alternativ C
bedömer att de inte kan förbinda sig att fortsätta använda befintliga
fritidslokaler och personal. Valet av både lokaler och personal behöver
utgå från elevernas och verksamhetens behov. Inom Skolnämnd Lund
Öster bedrivs fritidsklubbsverksamheten integrerat med skolan i vissa
orter redan idag. Det gör att alternativ C kan vara svårt att genomföra.
Kommunkontoret bedömer att en sammanvägning av de olika
alternativen är det som ger tydligaste ansvarsfördelningen, bäst skapar en
helhetssyn på elevens skoldag och därmed bäst sätter barnens främsta i
centrum.
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Verksamheten bör utgå från lokala behov och utvecklas i samarbete
mellan skola och nuvarande fritidsklubbsverksamhet för att säkra en
fortsatt hög attraktivet och efterfrågan.

Ansvar
Barn- och skolnämnderna får ansvar och utföraransvar för fritidshem 613 år från den 1 augusti 2016. Kultur- och fritidsnämndens utföraransvar
för fritidsklubb 10-12 år upphör vid samma tidpunkt.

Ekonomi
Skolpeng
I utredningen bedöms olika nivåer för belopp för fritidshem 10-13 år.
Fritidshem som bedrivs under hela året ger dock ökade kostnader.
Skolpengen till fritidsklubb är idag 19 tkr/år, beräknat på att
verksamheten bedrivs enbart 9 mån/år. Vid samma peng men med
ersättning för 12 mån/år skulle skolpengen bli 25 300 kr/år.
Skolförvaltningarna har i utredningen ställt sig frågande till bedömningen
att efterfrågan kommer att minska om skolan övertar ansvaret för
fritidshem 10- 13 år. Om efterfrågan fortsatt är densamma som idag
innebär höjningar ökade kostnader. Om verksamheten för 10-12 åringar
bedrivs integrerat i skolan kan samordningsvinster göras för att hålla
kostnaderna nere. Kommunkontoret föreslår därför att skolpengen för
fritidshem för 10-13 fortsatt är 19 tkr/år.
Avgifter
Kommunkontoret föreslår att avgiften för fritidshem för 10 – 13 år sätts
till samma nivåer som för 6-9 åringar, dvs. att avgiften betalas under
12 månader – mot idag endast 9 månader/år. Det ger en intäktsökning om
efterfrågan är som idag på 3,5 Mkr årligen. Denna intäktsökning kan
antingen öka intäktskravet i barn- och skolnämnderna och därmed utgöra
ett resurstillskott till kommunen. Alternativt kan det öka resurserna i
barn- och skolnämnderna. Kommunkontoret föreslår att intäktskravet
ökas i barn- och skolnämnderna med motsvarande belopp.

Det fortsatta arbetet
Riskbedömningar har gjorts på verksamhetsnivå i förvaltningarna.
(bilaga) En partssammansatt arbetsgrupp med representanter från de
berörda förvaltningarna och facken kommer att sammankallas i januari
för att klargöra hur beslutet ska genomföras med hänsyn till barnens,
arbetsrätt och ekonomiska förutsättningar. En diskussion om hur ev.
övertalig personal inom kultur- och fritidsförvaltningen kan gå över till
arbete i skola och fritidshem är den del av detta.
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Konsekvenser av förslaget
Konsekvenser
för:
Barn

Förslag

Medarbetare

Ekonomi/
familjen

Ekonomi/
kommunen
Juridik

Familj A
Inkomst 25 tkr, barnet har
sommarlovsverksamhet
2 mån under sommaren
Familj B
Inkomst >44 tkr, barnet har
ledigt under sommaren

Fritidshem erbjuds hela året av skolan.
Rektor har ansvar för elevens hela
skoldag.
KoF - reducerad personalresurs med
omstruktureringsbehov, KoF bedömer att
35-40 tal tjänster måste dras in.
BSN - rekryteringsbehov, ej uppskattat
Merkostnad 1 mån avgift
250 kr x 1 mån =250 kr
Merkostnad 3 mån avgift
848 kr x 3 mån = 2554 kr
Förändrade intäkter
Lokalöverskott inom KoF- kan ge
merkostnad under uppsägningstid
Uppfyller skollagens krav på ledningen
av verksamheten och kopplingen till
styrdokument samt att verksamheten
erbjuds hela året

Förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna
10-13 år i Lunds kommun
Ansvar för verksamheten
Barn – och skolnämnderna ges ansvar och utföraransvar för fritidshem
för barn 6-13 år från den 1 augusti 2016. Rektor är ansvarig för
verksamheten. Verksamheten ska erbjudas alla barn under hela året.
Fritidshemmens uppdrag
Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i
skollagen. Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i
skollagen och fritidshemmet regleras särskilt i kapitel 14. Fritidshemmets
syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan
fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och
rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och
elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och
social gemenskap.
Verksamheten bör utgå från lokala behov och utvecklas i samarbete
mellan skola och nuvarande fritidsklubbsverksamhet för att säkra en
fortsatt hög attraktivet och efterfrågan.
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Avgift
Kommunkontoret föreslår att avgiften för fritidshem för 10 – 13 år sätts
till samma nivåer som för 6-9 åringar, dvs. avgift betalas under 12
månader. Information om avgifter bör uppdateras i enlighet med
förslaget.

Ersättning/skolpeng
Kommunkontoret föreslår att skolpengen för fritidshem för 10-13 fortsatt
är 19 tkr/år.

Reglemente för nämnderna
Reglementena för barn- och skolnämnderna samt kultur- och
fritidsnämnden ska uppdateras i enlighet med beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att
att

ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva fritidshem för
barn 6-13 år från den 1 augusti 2016,
avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska betalas 12
månader om året.
ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att uppdatera
information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet i enlighet med beslutet samt
ge kommunkontoret i uppdrag att uppdatera reglementena för
kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna i enlighet
med beslutet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, kommunkontorets ekonomiavdelning
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Förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Bakgrund
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Lunds kommun att vidta
nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 31
mars 2015 redovisas för Skolinspektionen.
I beslutet skriver Skolinspektionen:
Lunds kommun måste vidta åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbudningen vid fritidshemmen.
Rektorerna ska ta sitt ansvar som pedagogiska ledare och chefer för personalen i
fritidshemmen och verka för att utbudningen utvecklas i förhållande till de nationella målen.
Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning
och utveckling av utbildningen.
Rektorerna ska ta ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som
består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.
Erbjudande av utbildning i fritidshem.
Utbildningen i fritidshem ska erbjudas under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och
under lov.

Uppdrag
1. Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem. Verksamheten som
kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och det innebär ekonomiska,
organisatoriska och medarbetar - konsekvenser.
2. Innan den 31 mars måste skolnämnderna presentera åtgärdsplan och tidplan att tillställa
Skolinspektionen utifrån krav i inspektionsbeslutet.
3. Utgångspunkt för arbetet är förelägganden i inspektionsbeslutet och utifrån
detta måste en åtgärdsplan byggas upp. Åtgärdsplanen måste delas upp i det
som måste åtgärdas på kort sikt och de delar som krävs på längre sikt.
Åtgärder på kort sikt hanteras av förvaltningarna.
4. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har i uppdrag att utarbeta förslag till långsiktig
lösning för fritidsklubbarnas organisatoriska hemvist som lever upp till skollagens krav.
5. Arbetsgruppen har i uppdrag att utreda och visa på olika möjligheter att förändra inom
ramen för lagstiftningen, visa på alternativ och om möjligt prioritera det förslag som
arbetsgruppen anser lämpligast.
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Tidplan
Förslag klart för remiss till nämnderna
Yttranden i nämnderna
Beslut i KS
Beslut i KF
Ikraftträdande

maj 2015
september 2015
november 2015
november 2015
juli 2016/ läsåret 2016/2017

Organisation
Ledningsgrupp

Urban Olsson, Mats Jönsson; Ann-Britt Wall-Berséus, Dan Kanter
Arbetsgrupp

Bitte Langéen, Mats Ahlinder, Olle Nessow, Katarina Kristiansson, Inger Aldrin, Britt Steiner

Organisationsscenarier
Arbetsgruppen har tagit fram tre olika organisationsalternativ som har beskrivits och värderats
utifrån styrkor och svagheter. Konsekvenserna av förslagen har därefter bedömts.
Som utgångspunkt för de två alternativen beskrivs fritidshemmens uppdrag samt nuvarande
organisation.
a)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år

b)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år, och
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar och erbjuder avgiftsfri öppen
fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år

c)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år, och
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för och erbjuder inskriven, avgiftsbelagd
fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år
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Fritidshemmens uppdrag
Fritidshemmet och skollagen

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. Verksamheten
omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i skollagen och fritidshemmet regleras särskilt i kapitel 14.
Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan
och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt
skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och
rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska
vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
En målstyrd verksamhet

Det är viktigt att huvudmannen, rektorn och personalen i fritidshemmet är förtrogna med
fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. När personalen planerar verksamheten ska de
utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av
den aktuella elevgruppens behov och intressen.
Vid planeringen och genomförandet av verksamheten behöver personalen utgå från både individens
och gruppens behov samt en samverkan mellan fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet.
Uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av såväl normer och värden som kunskaper,
ansvarstagande och inflytande. I samverkan mellan fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och
hemmet kan personalen skapa ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning,
där elevens bästa är i fokus för verksamheten.
På många håll har det skett en långtgående integrering av verksamheterna i förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet, bland annat genom lokalintegrering, gemensam arbetsledning och genom att
personalen i de olika verksamheterna i stor utsträckning arbetar tillsammans. Samtidigt har
fritidshemmet i skollagen fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande.
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
kan bidra till ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och utbildning.
Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet (ur Allmänna råd för fritidshem)

Enligt skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och
skolenhetsnivå. Arbetet innebär att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Dokumentationen gör det möjligt att
regelbundet stämma av att kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot målen. Det är rektorn vid en
skolenhet som ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Om fritidshemmet inte
anordnas vid en skolenhet är det huvudmannen som avgör vem som är ansvarig för kvalitetsarbetet.
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Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser
Budgetramen för direkt skolpeng till skolbarnsomsorg år 2015 är 233 Mkr, varav 33 Mkr kommer från
föräldraintäkter, dvs. netto 200 Mkr. Av dessa avser 30 Mkr fritidsklubbsverksamhet för barn 10-13
år. Budgetramen baseras på senast kända efterfrågan. Direkt skolpeng för en plats i fritidsklubb (1013 år) är 19 tkr/år för 2015.
Arbetsgruppen gör bedömningen att en förändring av verksamheten skulle förändra efterfrågan i
Lund. En minskad efterfrågan innebär minskade föräldraintäkter och minskade kostnader.
Hur taxan konstrueras för 10-13 åringar kan påverka efterfrågan.
Hur stora kommunens kostnader blir för förändrad verksamhet beror på vilken peng
fritidshemsverksamheten ska ha och efterfrågan på plats.
Lund har idag 53 % efterfrågan på plats i fritidsklubb, genomsnittet för kommungruppen är 30 %.
För varje alternativ har ett antal olika peng -förslag lagts och kommunens kostnaders beräknats
utifrån efterfrågan om 40 % respektive 30 % . Utgångspunkten för de ekonomiska beräkningarna är
dagens budgetram.
Alternativ A beräknas ge en minskad efterfrågan till 40 eller 30 %.
19tkr/barn=dagens fritidsklubbspeng
Vid en oförändrad fritidsklubbspeng för fritidshem 10-13 år, dvs. 19 tkr/år minskar kommunens
kostnader med 2 Mkr vid 40 % efterfrågan och med 9 Mkr vid 30 % efterfrågan.
En ökad omsorgsgrad, med morgon- och kvällsomsorg samt lovverksamhet kräver dock mer resurser
än som fördelas till fritidsklubbsverksamheten idag.
26 tkr/barn (65 % av priset för 6-9 år)
Före 2010 var ersättning till fritidsklubb 65 % av ersättning till fritidshem, det skulle innebära 26
tkr/barn. 40 % efterfrågan ger ökade kostnader med 8 Mkr och 30 % efterfrågan ger minskade
kostnader med 2 Mkr.
30 tkr/barn (75 % av priset för 6-9 år)
En fritidshemspeng om 30 tkr/år, vilket är det förhållande mellan ersättningsnivåerna som används
av Malmö stad (75 % av pengen för 6-9-år,) för 10-13 åringar ger vid 40 % efterfrågan ökade
kostnader med 14 Mkr och vid 30 % efterfrågan ökade kostnader med 3 Mkr.
Alternativ B innebär en högre ambitionsnivå än lagstiftningen kräver.
Fritidshemsverksamheten beräknas få en minskad efterfrågan till genomsnittet för kommungruppen
30 % för fritidshem.
Fritidshemsverksamheten beräknas få samma kostnader som i alternativ A, 30 %.
20 % av 10 -13 åringarna beräknas att nyttja öppen fritidsverksamhet.
För att bedriva öppen fritidsverksamhet från klockan 14 beräknas det behövas ett resurstillskott om
9 Mkr årligen.
Alternativ B är med en oförändrad fritidsklubbspeng för 10-13 åringar i fritidshem om 19 tkr/barn
ryms inom budgetramen för fritidshem. En högre fritidshemspeng för 10 -13 åringar än idag ger
högre kostnader än befintlig budgetram medger.
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Alternativ C beräknas inte ge någon minskad efterfrågan men ger däremot ökade kostnader, dessa
har ej beräknats eftersom arbetsgruppen inte bedömer alternativet som genomförbart.
Taxan
Andel barn i åldrarna 10-13 år som har plats i fritidshem är i genomsnitt 30 % i jämförbara kommuner
i Lunds kommungrupp. En lägre efterfrågan minskar intäkterna.
Äldre barn utnyttjar oftast sin plats i lägre utsträckning, och taxans storlek kan vara avgörande för
hur länge familjen anser att platsen ska behållas. En lägre taxa för äldre barn (10-13 år) kan till viss
del kompensera för detta. De ekonomiska konsekvenserna av taxeintäkterna har inte beräknats.
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Nuvarande organisation
Lunds kommun bedriver fritidshemsverksamhet för elever från förskoleklass upp till årskurs sex.
Fritidshemmen för elever i förskoleklass till och med årskurs tre ligger i anslutning till grundskolorna.
Rektorn på respektive grundskola ansvarar även för fritidshemmet. För elever från årskurs fyra till
och med årskurs sex erbjuder kommunen fritidsklubb istället för fritidshem. Några fritidsklubbar
ansvarar skolans rektor för men merparten av kommunens fritidsklubbar anordnas av Kultur- och
fritidsnämnden på uppdrag av de två Barn-och skolnämnderna i Lunds kommun, Lund Öster och
Lunds stad. Dessa fritidsklubbar leds av verksamhetsledare, underställda enhetschefer. Området
Lund Öster omfattar samhällena Dalby/ Torna Hällestad, Genarp, Södra Sandby/Revinge och
Veberöd och Lunds stad omfattar staden Lund och Stångby.
I Lund Öster finns sammanlagt elva fritidshem för elever i förskoleklass och årskurserna 1-3 vid
respektive grundskola samt fritidsklubbar för elever i årskurserna 4-6 vid Hagalundsskolan och
Svaleboskolan. I området finns tre fritidsklubbar som drivs av Kultur- och fritidsnämnden. Dessa
ligger i Dalby, Genarp och Södra Sandby och verksamheterna ligger inte alltid i anslutning till den
skolenhet som eleverna tillhör. I Lunds stad finns tjugofem fritidshem i anslutning till grundskolorna,
fyra fritidsklubbar i Lunds Barn- och skolnämnds regi och tolv fritidsklubbar som anordnas av Kulturoch fritidsnämnden.
Styrkor
Hög inskrivningsgrad av barn i åldern 10-13 år, låg avgift för dessa barn.
KoF
Samordningsvinster med samordnade tjänster för fritidsklubbar och ordinarie öppen
fritidsverksamhet, optimalt nyttjande av lokaler eftermiddagstid och ekonomiska synergieffekter för
den ordinarie öppna fritidsverksamheten. Mycket hög grad av nöjdhet hos föräldrar och barn
avseende bemötande, delaktighet, verksamhet, trygghet och måltider enligt en kvalitetsmätning som
gjordes av extern konsult 2014. Undersökning av fritidsklubbar, sammanställning av enkätresultat för
föräldrar och barn, Utvärderingsringen, 2014
Svagheter
Verksamheten bedrivs inte i enlighet med skollagen.
Eleverna får inte den helhetsomsorg som lagen kräver avseende gällande värdegrunds- och
likabehandlingsarbetet.
Fritidsklubbarna erbjuder inte tillsyn under jul- och sommarlov och erbjuder ingen morgonomsorg
eller vid skolans kompetensutvecklingsdagar.
I nuvarande fördelningssystem har det visat sig finnas ekonomiska brister då finansiering saknas för
de elever som är inskrivna på i KoF:s fritidsklubbverksamhet men är i behov av morgonomsorg samt
omsorg lov- och studiedagar. Utöver detta har det visat sig att vissa elever skrivits in i
klubbverksamheten redan den 15 maj och därefter sedan varit i behov av fritidshemsplats under
sommaren utan någon ekonomisk ersättning till fritidshemmen som är utförare. Ovanstående har
inneburit att KoF:s fritidsklubbverksamhet fått ekonomisk ersättning för eleverna men
fritidshemmen har fått stå för kostnaden. Justeringar utifrån dessa felaktigheter måste göras snarast.
KoF
Hög efterfrågan har inneburit stora barngrupper på ibland mellan 60-100 barn och den ordinarie
öppna fritidsverksamheten har fått träda tillbaka. Denna verksamhet med prioriterad målgrupp 1019 år är ett grunduppdrag för kultur- och fritidsförvaltningen. Fritidsklubbarna har inneburit att
ungdomar inte söker sig till en miljö som präglas av framförallt 10-13 åringar. De stora
barngrupperna har också inneburit att det på flera ställen inte längre finns en öppen
fritidsverksamhet på eftermiddagarna för barn i 10-13 års ålder vilket minskar möjligheterna till
vuxenkontakt och fritidsaktiviteter för barn vars föräldrar inte har råd att betala en avgift för omsorg.
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a) Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år
Fritidshem erbjuds i skolans lokaler med avgift enligt taxa för 12 månader för barn i åldrarna 6-13 år.
Grundskolans läroplan och allmänna råd för fritidshem t ex i samband med utvecklingssamtal och
övrig planering och vid övergångar ska vara gällande vilket skapar pedagogiska informations- och
samordningsfördelar. Fritidshemmens pedagogiska verksamhet vilar på det lärande uppdrag som
uttrycks i gällande styrdokument, samma styrdokument som skolan dvs skollag och läroplaner
Fritidshemmet har ett professionellt uppdrag att komplettera elevens skoldag. Detta bidrar till en
högre måluppfyllelse.
Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på en helhetssyn på elevens lärande och hela den dag då
eleven vistas i skolan så att barnets behov av lek, vila och fritid tillgodoses. Verksamheten är en
heldagsomsorg inklusive lov, utvecklingsdagar.
Styrkor
Verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav. Rektor är ansvarig för verksamheten vilket ger
en tydlig koppling till skolans läroplan och skolan systematiska kvalitetsarbete. Verksamheten erbjuds
alla barn under hela året.
Barnen/elevernas heldag får ännu högre kvalitet genom att samma pedagoger följer eleven både
inom skol- som fritidshemsdelen, vilket ger effekter över tid.
Barnen/eleverna får ökad tillgång till skolans samlade elevhälsoteam. Barnens behov av stöd får
genom sammanhållna stödresurser.
Fritidspedagoger ansvarar för undervisningen på fritidshem. Fritidspedagoger är högskoleutbildade
med inriktning mot barn/elever i åldrarna 6-13 år. Fritidshemsverksamheten för 10-13 åringar
kommer att erbjudas med särskild hänsyn taget till ålder och mognad.
Många synergieffekter kommer att skapas både utifrån pedagogisk/personellt samt ekonomiskt
perspektiv. Barn till socialt/ekonomiskt utsatta föräldrar kan liksom idag söka dispens avgiftsmässigt
vid behov såsom idag.
Svagheter
Kan innebära en lägre inskrivningsgrad av barn 10 -13 år. Barn till föräldrar som inte har råd att
betala en avgift för fritidshem kan få försämrade möjligheter till vuxenkontakt och fritidsaktiviteter.

Konsekvenser:
 Barnen
+ BSN: Personalen från båda skola och fritidshem kan genomföra samtal med elevens
vårdnadshavare gemensamt, till exempel i samband med elevens utvecklingssamtal i skolan. Detta
gör det möjligt för eleven och elevens vårdnadshavare att få en samlad bild av elevens hela
skolsituation vid ett och samma tillfälle. Gemensamma samtal kan också bidra till att skapa ett
helhetsperspektiv på elevernas utveckling, lärande och utbildning för personalen i de olika
verksamheterna. Personalen i fritidshemmet kan använda kunskaperna om elevernas behov och
intressen på flera sätt. Dels kan personalen låta kunskapen ligga till grund för planeringen av
aktiviteterna i verksamheten, dels kan vetskapen om elevernas behov och intressen utgöra ett
underlag för att erbjuda andra alternativ än de som eleverna normalt väljer. I skollagen står att
fritidshemmen ska samverka med övriga samhället.
Verksamheten erbjuds alla barn under hela året.

- Barn till föräldrar som inte har råd att betala en avgift för fritidshem kan få försämrade möjligheter
till vuxenkontakt och fritidsaktiviteter.
KoF: Barn 10-13 år som inte kommer att vara inskrivna i fritidshem saknar ett alternativ efter skolan
som ger vuxenkontakt, en trygg plats att vara på när de inte är i skolan eller hemma, möjligheter att
köpa ett mellanmål, utvecklas socialt i sällskap med andra barn och vuxna, utveckla fritidsintressen
och att utöva fritidsaktiviteter.
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 Verksamheten
+ BSN: Rektorn kan organisera arbetet så att fritidshemmets personal även arbetar i skolan. Detta
gör det möjligt att integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning under schemalagd tid
inom skolans ram. Det medför även ökad flexibilitet att organisera verksamheten. Inventeringen av
elevernas behov ger även fritidshemmet en möjlighet att arbeta med det så kallade kompensatoriska
uppdraget i skollagen. Detta innebär att sträva efter att uppväga de skillnader som finns mellan
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Gemensamma samtal (skola och
fritidshem) kan bidra till att skapa ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling, lärande och
utbildning för personalen i de olika verksamheterna inom skolans ram.

KoF: Den öppna fritidsverksamheten kommer att koncentreras till sen eftermiddag, kvällar, helger
och lov. Prioriterad målgrupp kan behöva förändras från 10-19 år till 13(12)år och uppåt.
 Personalen
+ BSN Ökad flexibilitet när det gäller organisering av personal och kring vikariekostnader.
Möjlighet att ta till vara på fritidsledarnas yrkeskompetens kopplat till uppdraget, vilket även kan
komma att kompletteras med viss kompetensutveckling. Nyrekrytering kommer att krävs av
fritidspedagoger. En bemanningsgrund bestående av en fritidspedagog och en fritidsledare per
arbetslag rekommenderas. Rektor anställer de som ska arbeta på fritidshemmet 10-13 år även om
man ursprungligen har haft tillhörighet på KoF. Först och främst i under en övergångsperiod eftersom
dagens fritidsledare äger en erfarenhet från klubbverksamheten för 10-13 åringar som är värdefull i
utformandet av verksamheten. I högre grad kan heltidstjänster komma att erbjudas eftersom
kombinationer såsom resursperson inom skoldagen och 10-13 års fritidshem på eftermiddagen alt.
fritidshem för 10-13 åringar på eftermiddagen kombinerat med kvällstjänstöring inom den öppna
fritidsverksamheten kommer att möjliggöras. Vilket bidrar till en ökad helhetssyn av elevens
heldagsbehov. Det är viktigt att vi samverkar över förvaltningsgränserna för att skapa attraktiva
tjänster.
- KoF: Den övervägande delen (82 %) av elevpengen är knuten till personalkostnader för
fritidsklubbarna men eftersom tjänsterna är samordnade med den öppna fritidsverksamheten blir
konsekvenserna mycket omfattande för den ordinarie öppna fritidsverksamheten. Förvaltningen
tvingas till neddragningar i omfattningen ca 35-40 heltidstjänster.
Det blir svårt att tillhandahålla heltidstjänster i den utsträckning som finns idag. En effekt kan bli fler
deltidstjänster, mer obekväm arbetstid och på mer än ett arbetsställe. Sådana tjänster är sällan
attraktiva och vid rekrytering kan det bli svårt för Lunds kommun att hävda sig i konkurrens med
andra arbetsgivare om de mest kompetenta fritidsledarna. Det innebär på sikt stora negativa
konsekvenser för den öppna fritidsverksamheten.
 Ekonomi
+ BSN: Ökade synergieffekter ekonomiskt. Samordnade insatser ger ökad trygghet, stabilitet och
studiero för barnen eleverna. Dessutom ökad flexibilitet för organisationerna.
- KoF: Budgetkonsekvenser kommer att uppstå vid personal- och lokalförändringar. Kommunens
fritidsgårdslokaler kommer inte att nyttjas fullt ut eftermiddagstid om inte skolan eller annan
verksamhet kan använda dem. Intäkterna minskar när elevpengen på 1 900 kr/ barn försvinner(1
9000 tkr för 2014 då det var 1000 barn inskrivna). Fritidsklubbarna finansierar delar av den ordinarie
öppna fritidsverksamheten som därför har kunnat bedrivas i ett stort antal stads- och kommundelar.
Samordningsvinsterna med fritidsklubbarna upphör, vilket kommer att innebära att den ordinarie
öppna fritidsverksamheten inte längre kan ha den höga geografiska tillgänglighet som idag.
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b) Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år, och
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar och erbjuder avgiftsfri öppen
verksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år
1.
Fritidshem 6-13 år
Fritidshem erbjuds i skolans lokaler med avgift enligt taxa för 12 månader för barn i åldrarna 613 år. Grundskolans läroplan och allmänna råd för fritidshem t ex i samband med
utvecklingssamtal och övrig planering och vid övergångar ska vara gällande vilket skapar
pedagogiska informations- och samordningsfördelar. Fritidshemmens pedagogiska verksamhet
vilar på det lärande uppdrag som uttrycks i gällande styrdokument, samma styrdokument som
skolan dvs skollag och läroplaner
Fritidshemmet har ett professionellt uppdrag att komplettera elevens skoldag. Detta bidrar till
en högre måluppfyllelse.
Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på en helhetssyn på elevens lärande och hela den dag
då eleven vistas i skolan så att barnets behov av lek, vila och fritid tillgodoses. Verksamheten är
en heldagsomsorg inklusive lov, utvecklingsdagar.
2.
Avgiftsfri öppen fritidsverksamhet för 10-13 år
KoF erbjuder öppen, ej inskriven verksamhet för 10-13 åringar på eftermiddagar. Barnen
erbjuds en fast punkt med stimulerande aktiviteter och vuxenkontakt men personalen har
inget tillsynsansvar. Verksamheten är öppen för alla barn som vill delta och är avgiftsfri.
Barnen kan köpa ett enkelt mellanmål på fritidsgården/mötesplatsen. Ingen lovverksamhet
och ingen morgonomsorg. Styrdokument för verksamhete är de som kultur- och
fritidsnämnden beslutar om. KoF ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten.
Personalen har fritidsledarutbildning eller annan likvärdig utbildning.
Alternativet innebär en högre ambitionsnivå än lagstiftningen kräver.
Styrkor
Fritidshemsverksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav. Rektor är ansvarig för
fritidshemmet vilket ger en tydlig koppling till skolans läroplan och skolan systematiska
kvalitetsarbete. Verksamheten erbjuds alla barn under hela året.
Barn i åldrarna 10-13 år får ett alternativ till inskriven verksamhet. Den öppna fritidsverksamheten
har ingen koppling till skolans verksamhet, ansvarsfördelningen blir tydlig.
Svagheter
Barn i öppen fritidsverksamheten får inte den helhetsomsorg som skola och fritidshem erbjuder.

Konsekvenser:


Barnen

+ BSN: Personalen från båda skola och fritidshem kan genomföra samtal med elevens
vårdnadshavare gemensamt, till exempel i samband med elevens utvecklingssamtal i skolan. Detta
gör det möjligt för eleven och elevens vårdnadshavare att få en samlad bild av elevens hela
skolsituation vid ett och samma tillfälle. Gemensamma samtal kan också bidra till att skapa ett
helhetsperspektiv på elevernas utveckling, lärande och utbildning för personalen i de olika
verksamheterna. Personalen i fritidshemmet kan använda kunskaperna om elevernas behov och
intressen på flera sätt. Dels kan personalen låta kunskapen ligga till grund för planeringen av
aktiviteterna i verksamheten, dels kan vetskapen om elevernas behov och intressen utgöra ett
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underlag för att erbjuda andra alternativ än de som eleverna normalt väljer. I skollagen står att
fritidshemmen ska samverka med övriga samhället. Verksamheten erbjuds alla barn under hela året.
+ Barn i åldrarna 10-13 år får ett alternativ till inskriven verksamhet. Med en avgiftsfri öppen
fritidsverksamhet får de vuxenkontakt, social samvaro och möjlighet att utveckla egna
fritidsintressen.

- Barn i öppen fritidsverksamheten får inte den helhetsomsorg som skola och fritidshem erbjuder.
Samverkan mellan skola och öppen verksamhet riskerar att försämras.


Verksamheten

+ BSN: Rektorn kan organisera arbetet så att fritidshemmets personal även arbetar i skolan. Detta
gör det möjligt att integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning under schemalagd tid
inom skolans ram. Det medför även ökad flexibilitet att organisera verksamheten. Inventeringen av
elevernas behov ger även fritidshemmet en möjlighet att arbeta med det så kallade kompensatoriska
uppdraget i skollagen. Detta innebär att sträva efter att uppväga de skillnader som finns mellan
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Gemensamma samtal (skola och
fritidshem) kan bidra till att skapa ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling, lärande och
utbildning för personalen i de olika verksamheterna inom skolans ram.

 Personalen
+ BSN Ökad flexibilitet när det gäller organisering av personal och kring vikariekostnader.
Möjlighet att ta till vara på fritidsledarnas yrkeskompetens kopplat till uppdraget, vilket även kan
komma att kompletteras med viss kompetensutveckling. Nyrekrytering kommer att krävs av
fritidspedagoger. En bemanningsgrund bestående av en fritidspedagog och en fritidsledare per
arbetslag skulle rekommenderas. Först och främst i under en övergångsperiod eftersom dagens
fritidsledare äger en erfarenhet från klubbverksamheten för 10-13 åringar som är värdefull i
utformandet av verksamheten. I högre grad kan heltidstjänster komma att erbjudas eftersom
kombinationer såsom resursperson inom skoldagen och 10-13 års fritidshem vilket bidrar till en ökad
helhetssyn av elevens heldagsbehov
Det är viktigt att samverkansformer utarbetas över förvaltningsgränserna för att inte elever faller
mellan verksamheternas ansvarsområde.

- KoF: Konsekvenserna för personalen är avhängigt om det blir resurstillskott eller inte till
verksamheten. Vid inget resurstillskott är konsekvenserna desamma som vid alternativ A. Vid
resurstillskott avgör omfattningen av tillskottet om tjänster måste dras och i så fall hur många och i
vilken utsträckning personalen ska ha fler arbetsställen än ett.


Ekonomi

- KoF: Om eftermiddagsverksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram för den öppna
fritidsverksamheten kommer det att få stora konsekvenser för KoF avseende grunduppdrag. Det
innebär att kvälls- och helgverksamheten kraftigt reduceras och inte kan bedrivas med den höga
geografiska tillgänglighet som finns idag. För många ungdomar är fritidsgården/mötesplatsen en
viktig och trygg punkt i närområdet där de har möjlighet att utveckla egna fritidsintressen och att
utvecklas som individer. Möjligheterna att fånga upp de ungdomar som befinner sig i riskzonen och
att göra områdesinriktade insatser i samverkan med skola, socialförvaltning och polis försämras
väsentligt.
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c) Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år, och
kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för och erbjuder inskriven,
avgiftsbelagd fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år
1) Fritidshem erbjuds i skolans lokaler med avgift enligt taxa för 12 månader för barn i åldrarna
6-13 år. Grundskolans läroplan och allmänna råd för fritidshem t ex i samband med
utvecklingssamtal och övrig planering och vid övergångar ska vara gällande vilket skapar
pedagogiska informations- och samordningsfördelar. Det systematiska kvalitetsarbetet
bygger på en helhetssyn på elevens lärande och hela den dag då eleven vistas i skolan så att
barnets behov av lek, vila och fritid tillgodoses.
Verksamhet erbjuds även på lovtid och morgonomsorg ges.
2) K&F erbjuder inskriven avgiftsbelagd fritidsverksamhet för 10-13 åringar på eftermiddagar.
Personalen har tillsynsansvar och ger pedagogisk ledning i barnens aktiviter med
utgångspunkt i det informella lärandet. Successivt får barnen lära sig att ta över ansvaret för
sin fritid. Barnen får mellanmål. Verksamheten följer kultur- och fritidsnämndens
styrdokument. K&F ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten. Personalen har
fritidsledarutbildning eller annan likvärdig utbildning.
Styrkor
Fritidshemsverksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav. Rektor är ansvarig för
verksamheten vilket ger en tydlig koppling till skolans läroplan och skolan systematiska
kvalitetsarbete. Fritidshem erbjuds barn i åldrarna 6-13 år under hela året.
Barn i åldrarna 10-13 år får ett alternativ till fritidshem.
Svagheter
Ger ökade kostnader för kommunen.
Ger oönskad konkurrenssituation mellan skola och fritidsverksamhet eftersom två parallella system
med hög omsorgsgrad byggs upp för samma åldersgrupp.
Innebär svårigheter för verksamheterna att planera eftersom efterfrågan kan fluktuera mellan
verksamhetsformerna.
Svårigheter att tydliggöra vad de olika alternativen innebär för föräldrarna.
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§ 111
Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Dnr KU 2015/0552
Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och det
innebär ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska konsekvenser
men även konsekvenser för medarbetarna. Skolinspektionen har enligt 26 kap.
10 § skollagen (2010:800) förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att
avhjälpa påtalade brister. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat
förslaget till barn-och skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för
yttrande med svar senast den 30 oktober. Oavsett vilket av alternativen som
kommunen beslutar sig för kommer det att få genomgripande konsekvenser för
den ordinarie öppna fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
Utredning, förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015
Barnets bästa, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun,
antagen av kommunfullmäktige 2012-12-20
Yrkanden
Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP), Kerstin Vikner (S), Matilda Wennberg
(S), Emma Fager Malmström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att
kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
förorda alternativ B under förutsättning att motsvarande medel tillförs
utöver 2016 års budgetram för den avgiftsfria öppna fritidsverksamheten. I annat
fall förordar vi alternativ A.
att
en utvärdering sker efter tre år gällande de 10-13 åringar som inte är
inskrivna på fritidshem och vad de gör efter skoldagens slut samt vilka behov de
har.
Gunnar Brådvik (fp), Börje Anehamre (M), Adrian Borin (M) och Sven Ingmar
Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
förorda alternativ A - Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för
barn 6-13 år, som redogörs för i tjänsteskrivelsen.
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar
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att
en utvärdering sker inom tre år gällande de 10-13 åringar som inte är
inskrivna på fritidshem och vad de gör efter skoldagens slut samt vilka behov de
har.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande mot Gunnar
Brådviks (FP) med fleras yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande.
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande mot Sven Ingmar
Anderssons (C) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
förorda alternativ B under förutsättning att motsvarande medel tillförs
att
utöver 2016 års budgetram för den avgiftsfria öppna fritidsverksamheten. I annat
fall förordar vi alternativ A.
att
en utvärdering sker efter tre år gällande de 10-13 åringar som inte är
inskrivna på fritidshem och vad de gör efter skoldagens slut samt vilka behov de
har.
Reservationer
Gunnar Brådvik (fp), Börje Anehamre (M), Adrian Borin (M) och Sven Ingmar
Andersson (C) reserverar sig mot beslutet att förorda alternativ B.
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot beslutet av utvärdering ska ske
efter tre år.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt
initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ”

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Justerare
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Bitte Langéen
046-35 83 72

Kultur- och fritidsnämnden

bitte.langeen@lund.se
Tjänstemannens namn

Förslag till organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun
Dnr KU 215/0552

Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras
och det innebär ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska
konsekvenser men även konsekvenser för medarbetarna.
Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt
Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till barn-och
skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar
senast den 30 oktober. Oavsett vilket av alternativen som kommunen
beslutar sig för kommer det att få genomgripande konsekvenser för den
ordinarie öppna fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
Utredning, förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13
år i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015
Barnets bästa, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun,
antagen av kommunfullmäktige 2012-12-20

Barnkonsekvensanalys

Se bilaga barnchecklista för förslag till organisation av fritidshem för
barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun.

Ärendet
Uppdraget
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Den verksamhet som kultur- och fritidsnämnden bedriver och som
benämns Fritidsklubb måste förändras. Det innebär ekonomiska,
organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser men även
konsekvenser för medarbetarna.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har haft i uppdrag att utreda och
visa på olika möjligheter att förändra inom ramen för lagstiftningen, visa
på alternativ och om möjligt prioritera det förslag som arbetsgruppen
anser lämpligast.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box XXX
Postnr ORT

Gata nummer

046-35 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se
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Tidplan

Förslag klart för remiss till nämnderna
Yttranden i nämnderna
Beslut i kommunstyrelsen
Beslut i kommunfullmäktige
Ikraftträdande

augusti 2015
oktober 2015
november 2015
november 2015
augusti 2016/ läsåret 2016/2017

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i
skollagen. Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och i de särskilda
utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska
enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en
helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap.
Arbetsgruppen har först tagit fram två organisationsalternativ och efter
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, även ett tredje
tilläggsalternativ. Alternativen har beskrivits och värderats utifrån styrkor
och svagheter. Konsekvenserna av förslagen har därefter bedömts.
Alternativen är
a)
Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år,
b)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år,
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar och erbjuder avgiftsfri
öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år,
Alternativet är en ambitionshöjning i förhållande till lagstiftningens
krav på fritidshem.

c)

Tilläggsuppdrag
Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år
- fritidshem i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-9 år.
- fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år, verksamheten samutnyttjar
om möjligt näraliggande fritidslokaler och – personal.
Barn i åldrarna 10-13 år har en lägre avgift.

Utgångspunkter för alternativen har varit att




barnets bästa ska sättas främst,
verksamheten ska leva upp till lagens krav,
ansvarsfördelningen ska vara tydlig

Uppdraget att ta in synpunkter från elever och föräldrar via
skolkonferenserna har barn- och skolförvaltningarna.
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Fritidsklubbar då och nu
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i nödvändigheten av att
kommunen erbjuder en inskriven eftermiddagsverksamhet för barn 10-13
år som följer skollag och läroplan. Det kan dock vara bra att ge en
bakgrundsbild till varför fritidsklubbarna infördes. De lokala
planeringsgrupperna bedömde år 1990 att det fanns många barn i 10-12
årsåldern som inte hade en trygg plats och någon vuxen att vända sig till
efter skoldagens slut. Dåvarande socialförvaltning och fritidsförvaltning
gjorde en utredning som resulterade i start av tre fritidsklubbar med
utbildade fritidsledare i fritidsnämndens regi. Statsbidraget gick
oavkortat till fritidsnämnden.
Klubbarna blev snabbt populära bland barn och föräldrar och
verksamheten växte. När kommundelsnämnderna inrättades 1996
övergick ansvaret för fritidsklubbarna till dessa. Då
kommundelsnämnderna upphörde 2000 övergick helhetsansvaret för
skolbarnsomsorgen till barn – och skolnämnderna som sedan dess köpt
skolbarnsomsorg i form av fritidsklubbar från kultur- och fritidsnämnden.
Ett avtal upprättades mellan förvaltningarna. Antalet inskrivna barn har
successivt ökat liksom antalet klubbar, från tre till femton. Vid starten var
ett 60-tal barn inskrivna och 2014 cirka 1000 barn.
Skollagen har varit styrande på ett övergripande plan men det är
framförallt, det av kultur- och fritidsnämnden beslutade,
verksamhetsuppdraget för den öppna fritidsverksamheten som styrt
inriktningen på fritidsklubbarna. Det innebär bland annat att
verksamheten utgår från det informella lärandet där barnens egen lust,
förmåga och vilja att forma aktiviteter och intressen är en grundläggande
del. Barnen får möjlighett att prova på olika aktiviteter för att så
småningom hitta något som de vill fördjupa sig i. En annan viktig del är
att barnen successivt ska lära sig att klara sig själva på fritiden.
Grundtanken har också varit att parallellt med klubben ta emot barn i den
öppna fritidsverksamheten. Detta har försvårats när fritidsklubbarna på
vissa ställen vuxit så mycket att den öppna fritidsverksamheten på
eftermiddagar i det närmaste försvunnit.
Under våren 2014 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen
tillsammans med Utvärderingsringen AB i Halmstad kvalitetsmätningar
inom de fritidsklubbar som förvaltningen ansvarar för. Områden som
undersöktes var bemötande, delaktighet, verksamhet, trygghet och
måltider. Resultatet visar en mycket hög grad av nöjdhet hos såväl barn
som föräldrar.
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Barnenkät
Bemötande
Personal
8,7

Delaktighet
Inflytande
7,5

Verksamhet
Lärande
7,9

Trivsel
Trygghet
8,4

Regler
Normer
7,1

Helheten
8,5

Nordväst

8,7

7,5

8,1

8,6

7,2

8,5

Sydost

8,7

7,3

7,7

8,3

7,1

8,5

Öster

8,5

7,8

7,6

8,5

6,8

8,8

Alla

Föräldraenkät
Bemötande
Personal
7,5

Delaktighet
Inflytande
6,1

Verksamhet
Lärande
6,7

Trivsel
Trygghet
8,3

Miljö
Mat
6,5

Helheten
7,7

Nordväst

7,7

5,7

6,6

8,4

6,0

7,6

Sydost

7,3

6,7

6,8

8,3

6,8

7,6

Öster

7,8

5,4

6,8

8,3

6,7

8,0

Alla

Nöjdhetsindex bygger på 10- gradig skala med 10 som högsta värde. När
det gäller delaktighet och inflytande har föräldrarna inte ansett detta vara
så viktigt som övriga områden.
Översyn av den ordinarie öppna fritidsverksamheten
Innan den kommunövergripande utredningen om ny organisation för
fritidshem 10-13 år startade fick förvaltningen uppdraget av kultur- och
fritidsnämnden att se över den ordinarie öppna fritidsverksamheten.
Bakgrunden till översynen är bland annat att verksamheten behöver
tydligare fokus på unga och utvecklas i förhållande till ungas
livssituation och vanor idag och framöver. Det gäller således att parallellt
med utredningen om en ny organisation för fritidshem skapa
förutsättningar för den ordinarie öppna fritidsverksamheten så att denna
kan utvecklas i förhållande till målgruppen unga.
Konsekvenser för de olika alternativen
Det är nödvändigt att kommunen erbjuder en inskriven
eftermiddagsverksamhet för barn 10-13 år som följer skollag och
läroplan. I den remiss som gått ut från Skolverket, som bland annat
handlar om att förtydliga fritidshemmets uppdrag, betonas det att det
handlar om undervisning och att det är genom denna som eleverna ska
ges förutsättningar att utveckla olika förmågor”. Helt naturligt är det
skolan som har alla förutsättningar för att kunna följa läroplanerna och
möta barnen på den lärandenivå de befinner sig.
Nedan bedömer förvaltningen vilka konsekvenser de olika förslagen får
för kultur- och fritidsförvaltningens perspektiv. I beskrivningarna anges
även vilka konsekvenser de får för åldersgruppen 13 år och uppåt
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eftersom den prioriterade åldersgruppen är 10-19 år för den ordinarie
öppna fritidsverksamheten. Det är viktigt att inte enbart belysa effekterna
för 10-13 år utan dessa bör sättas i relation till andra ålderskategorier och
deras behov.
Samtliga alternativ innebär konsekvenser för såväl ledning som för
personal i verksamheten.
Alternativ A
I detta alternativ erbjuds endast inskriven verksamhet för barn 10-13 år.
Det finns således inte någon öppen fritidsverksamhet dit de barn som inte
är inskrivna kan gå på eftermiddagen.
Konsekvenser för barn 10-13 år
Detta alternativ menar förvaltningen får negativa konsekvenser för de
barn 10-13 år som inte kommer att vara inskrivna på fritidshem eftersom
ingen öppen fritidsverksamhet erbjuds. Barn i åldrarna 10-13 år befinner
sig utvecklingsmässigt på väg mot en ökad självständighet och ett ökat
eget ansvarstagande. För föräldrar som bedömer att deras barn inte har
behov av en inskriven verksamhet försvinner ett alternativ för barnens
vuxenkontakt, en trygg plats att vara på när barnen inte är i skolan eller
hemma, mellanmål om de inte äter hemma, möjligheter att utvecklas
socialt i sällskap med andra barn och vuxna, möjligheter att utveckla
fritidsintressen och att utöva fritidsaktiviteter. Flera av de barn som
behöver såväl en vuxenkontakt som en introduktion till olika
fritidsintressen kommer inte att få denna möjlighet. De får klara sig på
egen hand efter skolan slut.
Den goda relation som personalen på fritidsklubbarna skapat med
föräldrar och barn men även med skolans personal försvinner. Denna
relation har varit en viktig plattform för den fortsatta relationen till unga i
den öppna fritidsverksamheten. Även om orsakssambanden är svåra att
mäta när det gäller en öppen fritidsverksamhet och brottsförebyggande
insatser kan det konstateras att samhällets olika insatser i tidiga åldrar
bedöms förebygga negativ socialisering och kriminalitet.
Konsekvenser för unga 13 år och uppåt
Om alternativet är en nackdel för åldersgruppen 10-13 år bedömer
förvaltningen att det kan vara en fördel för åldersgruppen 13 år och
uppåt. Fritidsledarna inriktar arbetet på den åldersgrupp som de
huvudsakligen är utbildade för eftersom alternativet innebär att insatser
kan koncentreras till gruppen unga och deras behov. Detta är viktigt
eftersom ungas vanor har förändrats och den öppna fritidsverksamheten
måste öka flexibiliteten för att följa med i dessa förändringar och möta
unga där de befinner sig. Med koncentration på en åldersgrupp kan
kunskapen fördjupas och metoder för arbetet utvecklas med större kraft.
Detta är viktigt eftersom fritiden har stor betydelse för exempelvis ungas
hälsa och välbefinnande. Ungdomar som är delaktiga mår bättre, får
lättare att hantera motgångar och utvecklas i positivare riktning än de
som inte fått samma möjlighet visar aktuell forskning, Ungdomar, fritid
och hälsa, en forskningsöversikt över fritidens skydds- och riskfaktorer.
Ungdomsstyrelsen 2007:13.
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Unga kan ibland ha större förtroende för ledare inom fritidsverksamheten
än för andra vuxna och det ger fritidsledarna unika möjligheter att möta
dessa unga. För att minska risken för unga att hamna i negativa sociala
sammanhang behövs stabilitet, välutbildad personal och verksamhet
inriktad på att utveckla ungdomars personliga och sociala kompetens.
Konsekvenser för verksamhet och personal
Utan koppling till skollagen och en obligatorisk verksamhet kan resurser
användas mer flexibelt och lättare möta snabba förändringar i omvärlden.
Däremot innebär alternativet övertalighet med stora omstruktureringar till
följd vilket också sannolikt medför turbulens i ett inledningsskede av en
förändring av verksamheten.
Fritidsklubbsverksamheten är integrerad med den öppna
fritidsverksamheten, bland annat genom samordnade tjänster. När
fritidsklubbsverksamheten upphör innebär det att ett 35-40 tal tjänster
måste dras in. Med återstående personalstyrka är det inte möjligt att driva
en öppen fritidsverksamhet eftermiddagstid för 10- 13 år och samtidigt
utveckla den öppna fritidsverksamheten kvällar, helger och lov för
åldersgruppen 13 år och uppåt, vilket är ett kärnuppdrag för kultur- och
fritidsförvaltningen. Verksamheten måste ha goda förutsättningar för att
kunna utvecklas och möta ungas önskemål och behov idag och framöver.
För att skapa resurser för detta måste även antalet fritidsgårdar och
mötesplatser reduceras.
Utöver övertalighet om 35-40 tjänster inom fritidsverksamheten är risken
överhängande att kvarvarande personal inte kan ges möjlighet att behålla
sina heltidstjänster. I praktiken innebär det således att samtliga
medarbetare inom fritidsverksamheten drabbas av övertalighet och att
cirka hälften kan omplaceras till deltidstjänster. De övertaliga som inte
kan erbjudas omplacering inom förvaltningen eller kommunen drabbas
av uppsägning.
Deltidstjänster, med i vissa fall flera olika arbetsställen för en
medarbetare, är sällan eftertraktade vilket sannolikt kommer att innebära
att medarbetare kommer att säga upp sig. Dessutom kommer det att bli
svårt för Lunds kommun att vid rekrytering av medarbetare hävda sig i
konkurrens med andra arbetsgivare om de mest kompetenta
fritidsledarna. Det innebär på sikt stora negativa konsekvenser för den
öppna fritidsverksamheten.
En mångfald bland personalen, bland annat vad gäller ålder och
yrkeserfarenhet, är en viktig förutsättning för att kunna bedriva en bra
verksamhet. De som arbetat många år har omfattande och värdefull
erfarenhet. De nyanställda har ofta en färsk utbildning som ger nya
perspektiv. Enligt lagen om anställningsskydd gäller principen sist införst ut vid arbetsbrist. Det innebär att det är de som anställts de senaste
åren som riskerar att sägas upp. Ofta rör det sig om de yngre
medarbetarna.
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Ekonomi och lokaler
Det är framförallt genom de samordnade tjänsterna som förvaltningen
förlorar resurser. Dessutom måste förvaltningen säga upp ett antal lokaler
innan avtalstiden gått ut vilket medför en kostnad under en
övergångsperiod fram till dess att avtalen löper ut.
Alternativ B
I detta alternativ erbjuds en öppen avgiftsfri fritidsverksamhet för 10-13
år på eftermiddagarna. För de föräldrar som inte vill skriva in sina barn i
fritidshem men ändå känna tryggheten i att deras barn kan delta i en
öppen avgiftsfri verksamhet finns ett alternativ.
Styrdokument för verksamheten är de som beslutas av kultur- och
fritidsnämnden och uppföljningsansvaret ligger på denna nämnd.
Personalen har fritidsledarutbildning som är en eftergymnasial
yrkesutbildning. Utbildningen förutsätter grundläggande behörighet för
högskolestudier.
Konsekvenser för barn 10-13 år
Alternativet är positivt för barn 10-13 år då det innebär att barnen får
tillgång till den öppna fritidsverksamheten. Det finns då ett alternativ för
de barn som behöver ett miljöombyte efter skolan slut. Även om det inte
finns ett tillsynsansvar så har personalen god kunskap om de barn som
besöker verksamheten. Verksamheten leds av utbildade fritidsledare som
framförallt utgår från det informella lärandet och barnens egen förmåga
och vilja att forma aktiviter. Personalen kan kontakta föräldrar eller
skolans personal om de upplever att ett barn far illa. Barnen får möjlighet
att köpa ett mellanmål och de kan delta i olika aktiviteter som de själva är
med och formar. Eftersom personalen har god kännedom om
föreningslivet kan barnen också få kontakt med olika föreningar som kan
passa barnens önskemål. När det inte längre finns en parallell inskriven
verksamhet är det möjligt att verksamheten blir attraktiv för fler ”öppna”
barn i åldersgruppen än tidigare eftersom den bygger på frivillighet och
inte tvång.
Det måste vara en hög strävan att i samverkan med skolan fånga upp de
barn som varken funnits i fritidshem eller på klubb men som skulle
behöva stöd och stimulans efter skolan slut. Med en kompletterande
öppen fritidsverksamhet är basen för insatser i tidig ålder bredare än i
alternativ a.
En negativ konsekvens kan bli att föräldrar väljer bort en inskriven
verksamhet på grund av avgiften och den avgiftsfria öppna
fritidsverksamheten konkurrerar med fritidshemmen. Detta är inte bra för
de barn som behöver tillsyn och en mer strukturerad inskriven
verksamhet.
Konsekvenser för unga 13 år och uppåt
Om en balans kan uppnås mellan åldersgrupperna finns goda
förutsättningar för att verksamheten för unga kan utvecklas och deras
behov tillgodoses. Om det däremot blir så att den avgiftsfria
eftermiddagsverksamheten blir så populär att väldigt många 10-13åringar söker sig dit kommer inte ungas behov i främsta rummet. De får
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varken det utrymme eller det fokus som de behöver för att utvecklas på
sin fritid. Däremot möjliggör alternativet att långsiktiga relationer till
barn och föräldrar fortsatt kan byggas upp.
Konsekvenser för verksamhet och personal
Eftersom den öppna fritidsverksamheten för 10-13 år inte styrs av
skollagen kan verksamheten formas mer flexibelt och bättre möta de
behov som unga har, det går lättare att hitta en balans mellan de olika
åldersgrupperna. Det finns dock risk för en inlåsningseffekt eftersom en
öppen avgiftsfri verksamhet sannolikt måste erbjudas i samtliga stadsoch kommundelar.
Erfarenheter från några kommuner visar att även om det är en frivillig
verksamhet för 10-13 år riskerar den att ta kraft från verksamheten för
unga. En anledning kan vara att de yngre är en tacksam åldersgrupp att
arbeta med.
Även i detta alternativ måste tjänster dras in men i mindre omfattning än
i alternativ a. Likaså måste ett antal av kvarvarande tjänster omvandlas
från heltids- till deltidstjänster.
Ekonomi och lokaler
För att bedriva en öppen avgiftsfri verksamhet för 10-13 år har
förvaltningen beräknat att ett resurstillskott behövs på 9 mkr per
verksamhetsår med start från och med höstterminen 2016. För 2016
gäller halvårseffekt motsvarande 4, 5 mkr.
Beräkningarna baseras på att verksamhet ska ske i de 12 fritidsområdena
vilket ger 20,4 årsarbetare till en kostnad av 8 332 tkr. För att ha en
verksamhet som möjliggör att barnen kan utveckla egna intressen,
samverka med föreningsliv, utflykter etcetera behövs 55,0 tkr per
verksamhet och år. Sammanlagt en kostnad på 660 tkr
Alternativ C
Sett ur ett kommunövergripande perspektiv nyttjas kommunens resurser
optimalt, barnens bästa är i fokus och alternativet följer skollagen.
Förvaltningen bedömer dock att alternativet är mer en teoretisk modell än
en modell som i praktiken är genomförbar utan att det i förlängningen får
negativa konsekvenser för såväl barn som unga.
Konsekvenser för barn 10-13 år
Rent teoretiskt möter detta alternativ bäst de barn som har behov av en
inskriven verksamhet. Här får såväl barn 6-9 år som10-13 år en
inskriven verksamhet. Eftersom modellen bedöms få svårt att fungera i
praktiken kan detta skapa otydlighet för barnen. Dessutom tillgodoses
inte de barn vars föräldrar väljer att inte skriva in sina barn eftersom det
då inte är möjligt att bedriva en parallell frivillig avgiftsfri öppen
fritidsverksamhet.
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Konsekvenser för unga 13 år och uppåt
Alternativet ger negativa konsekvenser för gruppen unga. Den
obligatoriska verksamheten kommer att låsa möjligheterna att utveckla
den ordinarie öppna verksamheten för unga. För att möta dagens och
framtidens behov i åldersgruppen behövs utrymme för flexibilitet.
Konsekvenser för verksamhet och personal
I praktiken får alternativet konsekvenser som har direkt effekt på
förvaltningens kärnuppdrag. Skolan får elevpengen och anställer
personal. Det är svårt att bedöma om alternativet leder till övertalighet. I
några fall kan skolan kanske erbjuda fritidsledare från kultur- och
fritidsförvaltningen heltidstjänster inom skolans egen organisation
exempelvis i kombination med elevassistenttjänst. Om inte heltidstjänster
kan erbjudas inom skolans egen organisation finns möjligheten till
kombinationstjänster skola/öppenfritidsverksamhet. Arbetsgivaransvaret
kommer att ligga på skolan med rektor som chef. Eftersom skolan
anställer kan det i ett långsiktigt perspektiv tänkas medföra att personal
anställs med pedagogisk inriktning på 10-13 år. Den kompetens som
behövs för att arbeta med unga och delaktighet kan lätt komma i andra
hand. Elevpengen går till skolan vilket skulle kunna innebära att antalet
kombinationstjänster kan minska efterhand eftersom skolan kan antas
vilja använda resurserna optimalt inom sin egen organisation och uppnå
synergieffekter där. Ur ett personalperspektiv kan kombinationstjänster
vara bra men sett ur ett verksamhetsperspektiv skapar det i praktiken
svårigheter i mötet mellan en obligatorisk verksamhet och en frivillig
verksamhet. Den frivilliga verksamheten måste dessutom i högre grad
kunna vara flexibel för att möta unga vilket inte blir lika enkelt när den
obligatoriska verksamheten kommer att styra schemaläggning och
utformning av lokaler.
Några konkreta exempel är
 Om skolan behöver sätta in personal vid exempelvis sjukdom för
att klara morgonomsorgen kan det hända att fritidsledare som
arbetar på fritidshem för 10-13 år måste gå in även om de är
schemalagda i den öppna fritidsverksamheten på kvällen.
 Om det är ”struligt” på ett fritidsområde och kultur- och
fritidsförvaltningen behöver omdisponera personal blir det svårt
att lösa i förhållande till de fritidshem som personalen är
schemalagda på.
 Den ordinarie öppna fritidsverksamheten måste utöka verksamhet
kvällar och helger. Detta kan vara svårt att förena med avseende
på kraven om dygns- och veckovila.
 Unga ska vara delaktiga och ges inflytande i den öppna
fritidsverksamheten. En del av delaktigheten är utformningen av
lokaler. Ungas uttryck vad gäller design, färg och form
överensstämmer inte alltid med den lärmiljö som skolan måste ha
för sin verksamhet.
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Ekonomi och lokaler
De ekonomiska förutsättningarna blir oklara ur ett långsiktigt perspektiv.
En effektiv resursplanering för den ordinarie öppna fritidsverksamheten
försvåras därmed. När det gäller behov av verksamhetslokaler för den
ordinarie öppna fritidsverksamheten är det inte säkert att dessa behov
överensstämmer med skolans behov. Detta medför att lokaler kan stå
tomma på kvällstid om de inte kan nyttjas för annat ändamål.
Sammanfattande kommentar
Oavsett vilket av alternativen som kommunen beslutar sig för kommer
det att få genomgripande konsekvenser för den ordinarie öppna
fritidsverksamheten. Om en sammanfattande bedömning görs ur ett




10-13 års perspektiv är alternativ b att föredra.
perspektiv för 13 år och uppåt är alternativ a att föredra.
verksamhetsperspektiv för den ordinarie öppna verksamheten är
alternativ a och b att föredra

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

överlämna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över
Förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna
10-13 år i Lunds kommun såsom nämndens svar.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef
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§ 108
Yttrande över: ”Organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun”
Dnr UN 2015/0283

Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och det
innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar - konsekvenser.
Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt Lunds
kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. En arbetsgrupp har
utrett möjliga förslag, som remitterats till barn- och skolnämnderna, kultur &
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015 jämte bilagor
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober.
Yrkanden
Ulf Nilsson (FP) yrkar för Alliansen
att utbildningsnämnden ska förorda alternativ A i remissen.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse visar tydligt att alternativ A, där
skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år, är helt i enlighet
med lagstiftningen
att utbildningsnämnden uttalar att det kan behövas förtydligande regler och
klargöranden, inte minst när det gäller de fall där lokaler kan komma att
samutnyttjas med annan förvaltning.
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena och finner sitt eget
yrkande bifallet.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande.
Nej för bifall till Ulf Nilssons (FP) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Hans Isaksson (S), Per Almén (S),
Oskar Kylvåg (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf Nilsson (FP), Elias
Grabka (C) och Alexander Wallin (M) röstar nej.
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden således i
enlighet med Anders Ebbessons (MP) yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsens arbetsutskott avge yttrande över ”Organisation av
fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun” i enlighet med
utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08.
Reservationer
Ulf Nilsson (FP), Louise Rehn Winsborg (M) och Elias Grabka (C) reserverar
sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande, vilket ej vunnit bifall
(protokollsbilaga).

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

!

135

!

!

!

RESERVATION
Utbildningsnämndens sammanträde 2015 10 21, ärende 9

Remiss i ärende ”Organisation av fritidshem för barn i åldrarna
10-13 år i Lunds kommun”
Vi reserverar oss till förmån för att utbildningsnämnden skall förorda alternativ A i remissen.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse visar tydligt att alternativ A, där skolan har ansvar
för och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år, är helt i enlighet med lagstiftningen. Kopplingen
till utbildningen i skolan blir tydlig då hela ansvaret för verksamheten åvilar rektor. Tjänsteskrivelsen betonar också att detta förslag är det som bäst rimmar med lagstiftningens krav.
Vi instämmer också i de förslag som framförts av Alliansen i Barn och skolnämnd Lund Stad
att det kan behövas förtydligande regler och klargöranden, inte minst när det gäller de fall när
lokaler kan komma att samutnyttjas med annan förvaltning.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att avge yttrande i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse samt
att utbildningsnämnden skall förorda alternativ A i remissen. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse visar tydligt att alternativ A, där skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för
barn 6-13 år, är helt i enlighet med lagstiftningen.
att utbildningsnämnden uttalar att att det kan behövas förtydligande regler och klargöranden,
inte minst när det gäller de fall när lokaler kan komma att samutnyttjas med annan förvaltning.

Louise Rehn Winsborg (M)

Ulf Nilsson (FP)

Elias Grabka (C)
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Anna Röjås

Utbildningsnämnden

046-357028
anna.rojas@lund.se

Yttrande över ”Organisation av fritidshem för
barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun”
Dnr UN 2015/0283

Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras
och det innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar - konsekvenser. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. En arbetsgrupp har utrett möjliga förslag som remitterats till barnoch skolnämnderna, kultur & fritidsnämnden samt utbildningsnämnden
för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015 jämte bilagor
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober (denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys i ärendet har gjorts av kommunkontoret, vilket
framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Ärendet
Skolinspektionen granskade Lunds kommun under 2014, och vid inspektionen fick kommunen kritik på flera punkter avseende fritidshemmen.
Skolinspektionens beslut finns att tillgå på utbildningskansliet.
Med bakgrund av den kritik som riktas mot kommunen har en arbetsgrupp arbetat fram tre olika förslag till hur organisationen av fritidshem
för barn i åldrarna 10-13 år kan se ut.

Skollagen
I skollagen 14 kap regleras vad som gäller beträffande fritidshemmen.
Där står att fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och
särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet
ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn
på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska också främja allsidiga
kontakter och social gemenskap.
Postadress

Box 138
221 00 LUND

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

utbildningsforvaltningen@lund.se
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Fritidshem ska erbjudas till och med det år då eleven fyller 13 år.
Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem, dock måste det finnas möjlighet för elev att fortsätta i fritidshemsverksamhet om eleven av fysiska,
psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd som endast
kan erbjudas i fritidshem.
Öppen fritidsverksamhet regleras i Skollagen 25 kap 4 §. Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskola, grundsärskola, specialskolan, sameskolan och andra
särskilda utbildningsformer i vilka skolplikt kan fullgöras.

Utredningsgruppens olika förslag
Utredningsgruppen lämnar tre olika förslag på hur fritidsverksamheten
för elever i åldrarna 10-13 år kan organiseras:
1. Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år
2. Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem 6-13 år och kulturoch fritidsförvaltningen har ansvar för och erbjuder avgiftsfri öppen fritidsverksamhet
3. Tilläggsuppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott som innebär att skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13
år
a. Fritidshem i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-9 år
b. Fritidsklubb för barn i åldrarna 10-13 år, verksamheten
samutnyttjar om möjligt närliggande fritidslokaler och
personal.
Barn i åldrarna 10-13 år har en lägre avgift.

Utbildningskansliets yttrande
Den organisation som finns i Lunds kommun idag är inte förenlig med
skollagen och fritidsklubbarna som bedrivs av kultur- och fritidsnämnden
är inte kopplade till skolan på det sätt som föreskrivs. Nedan kommenteras utredningsgruppens tre förslag.

1. Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13
år
Förslaget är helt i enlighet med lagstiftningen, och utbildningskansliet
instämmer i de styrkor som anges i förslaget. Kopplingen till utbildningen i skolan blir tydlig då hela ansvaret för verksamheten åvilar rektor.
Argument läggs fram att barn till vårdnadshavare som inte har råd att
betala en avgift för fritidshem kan få försämrade möjligheter till vuxenkontakt och fritidsaktiviteter. Utbildningskansliet ställer sig frågande till
argumentet, då avgiften är densamma för elever i åldern 6-9 är som för
elever 10-12 år oavsett om verksamheten bedrivs som fritidshem eller
fritidsklubb (enligt kommunens taxebestämmelser). Dessutom tillämpar
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Lunds kommun maxtaxa, som medför att vårdnadshavares förmåga att
betala avgift ställs i relation till inkomst.
Utbildningskansliet anser att förslaget är det som bäst rimmar med lagstiftningens krav.

2. Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem 6-13 år och
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för och erbjuder
avgiftsfri öppen fritidsverksamhet
Förslaget anges vara en ambitionshöjning i förhållande till vad lagstiftningen kräver.
Fritidsklubben är idag en inskriven verksamhet och lyder under samma
styrdokument som fritidshemmet. Att benämna fritidsverksamheten enbart som fritidshem medför ingen skillnad i skolans ansvar mot idag.
Den avgiftsfria öppna fritidsverksamhet som ska erbjudas av kultur- och
fritidsförvaltningen kan inte ingå under skollagens bestämmelser och kan
aldrig ersätta fritidsverksamhet i skollagens betydelse. Verksamheten kan
inte kopplas till skolans arbete, och verksamheten kan då heller inte finansieras via den direkta skolpengen.
Barn i åldrarna 10-13 år som väljer den öppna fritidsverksamheten kommer inte att erbjudas omsorg i enlighet med skollagen. Konsekvenserna
torde bli att barn som är i behov av omsorg på lov och dagar då den
öppna verksamheten är stängd då enbart kan välja fritidshem.
Utbildningskansliet anser att förslaget innebär en fortsatt otydlighet om
var ansvaret för fritidsverksamheten ligger, och det är olyckligt att dela
upp verksamheten på det sätt som föreslås. Förslaget är inte i alla delar i
enlighet med skolans styrdokument och innebär dessutom en ökad kostnad för kommunen. Förslaget innebär också ett ökat krav på tydlig information till vårdnadshavare så att de vet vilka konsekvenser de olika
valen av fritidsverksamhet för med sig.

3. Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13
år, fritidshem för barn i åldrarna 6-9 år, fritidsklubb för barn
i åldrarna 10-13 år
Förslaget innehåller vidare att verksamheten samutnyttjar, om möjligt,
näraliggande fritidslokaler och personal, samt en lägre avgift för barn i
åldrarna 10-13 år
Förslaget innebär att ansvaret för fritidsverksamheten åvilar rektor, vilket
stämmer väl överens med skollagens krav.
Oavsett om benämningen fritidsklubb eller inte används, är verksamheten
att betrakta som fritidshem, vilket medför att fritidsklubben också är en
del av skolväsendet. Fritidshemmets uppdrag gäller även för den verksamhet som benämns fritidsklubb, och rektor har det pedagogiska ledarskapet.
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Utbildningskansliet ställer sig tveksam till att samutnyttja fritidslokaler
och personal. Ett samutnyttjande av lokaler kan säkert låta sig göras,
dock måste gränsdragningarna vara solklara mellan de båda förvaltningarna avseende arbetsmiljöansvar, ansvar för lämplig utrustning m.m.
Ett samutnyttjande av personal från två olika förvaltningar kommer att
fortsatt bidra till en otydlighet, och svårigheter för rektor att leva upp till
såväl skollag och läroplan som Allmänna råd för fritidshem.
Utbildningskansliet menar att förslaget är fullt genomförbart och i enlighet med skolans styrdokument, men kan medföra svårigheter beträffande
samutnyttjandet.

Förslagens påverkan på fristående fritidsklubbar
I Lunds kommun finns två fristående fritidsklubbar, EOS fritidsklubb och
Lunds Civila Ryttarsällskaps fritidsklubb. Dessa båda verksamheter är
godkända som fristående fritidshem, och kan fortsätta bedrivas i befintlig
form oavsett organisation av den kommunala fritidsverksamheten. Dock
kommer bidragen till dessa båda fritidklubbar att påverkas om organisationsförändringen i kommunen påverkar den direkta skolpengen.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
att

till kommunstyrelsens arbetsutskott avge yttrande över ”Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun” i
enlighet med utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad 2015-1008.

Utbildningsförvaltningen

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Anna Röjås
Administrativ chef
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§ 153
Remiss: Förslag till organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2015/0486
Sammanfattning
Under 2014 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i Lunds
kommun. Förutom att samtliga kommunala skolor har granskats har fritidshem
granskats på huvudmannanivå.
Skolinspektionen förelägger 2014-11-12 enligt 26 kap. 10 § skollagen
(2010:800) Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister
som rör fritidshem. Lunds kommun lever enligt Skolinspektionen inte upp till
gällande lagstiftning för fritidshem enligt 14 kap. i skollagen. Fritidshem ska
erbjudas den del av dag som barnet i går i förskoleklass och grundskola och
under lov.
Detta innebär således att verksamheten som Lunds kommun idag kallar
Fritidsklubb därför måste förändras och en långsiktig lösning tas fram som
lever upp till skollagens krav. En arbetsgrupp lett av kommunkontoret har
utrett förslag. Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att remittera
förslaget till barn-och skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för
yttrande med svar senast den 30 oktober.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2015-08-19 Förslag till organisation av
fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år Dnr KS 2015/0585
Förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 oktober 2015
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att förorda alternativ c, som svar på remissen.
att förorda tilläggsuppdraget – Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för
barn 6 – 9 år samt erbjuder fritidshem för barn 10-13 år.
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP), Eva Strand
(S), Caroline Ljungqvist (FI) och Ola Christiansson (S) bifall till Hanna
Gunnarssons (V) yrkande.
Beslutsgång
Det finns således ett yrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hanna Gunnarssons (V)
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lund Öster
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Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att förorda tilläggsuppdraget – Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för
barn 6 – 9 år samt erbjuder fritidshem för barn 10-13 år.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skolkontoret
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Inger Aldrin
046-356651

Barn- och skolnämnd Lund Öster

inger.aldrin@lund.se

Remiss: Förslag till organisation av fritidshem
för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2015/0486

Sammanfattning
Under 2014 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i Lunds
kommun. Förutom att samtliga kommunala skolor har granskats har
fritidshem granskats på huvudmannanivå.
Skolinspektionen förelägger 2014-11-12 enligt 26 kap. 10 § skollagen
(2010:800) Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade
brister som rör fritidshem. Lunds kommun lever enligt Skolinspektionen
inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem enligt 14 kap. i skollagen.
Fritidshem ska erbjudas den del av dag som barnet i går i förskoleklass
och grundskola och under lov.
Detta innebär således att verksamheten som Lunds kommun idag kallar
Fritidsklubb därför måste förändras och en långsiktig lösning tas fram
som lever upp till skollagens krav. En arbetsgrupp lett av
kommunkontoret har utrett förslag. Kommunstyrelsen arbetsutskott har
beslutat att remittera förslaget till barn-och skolnämnderna samt kulturoch fritidsnämnden för yttrande med svar senast den 30 oktober.
I förslaget som barn- och skolnämnden har att ta ställning till ges tre
alternativ för fritidhemmens organisation:
Alternativ a – Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder fritidshem
för barn 6 – 13 år
Alternativ b – Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder fritidshem
för barn 6-13 år och dessutom har Kultur- och fritidsnämnden ansvar och
erbjuder avgiftsfri öppen verksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år
Tilläggsuppdrag – Barn- och skolnämnden har ansvar och erbjuder
fritidshem för barn 6 – 9 år samt erbjuder fritidshem för barn 10-13 år

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2015-08-19 Förslag till organisation av fritidshem
för barn i åldrarna 10-13 år Dnr KS 2015/0585
Förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 oktober 2015
(denna skrivelse).

Postadress

Besöksadress

Fritidsgatan 2
247 34 Södra Sandby

Fritidsgatan 2, Sandby 046-35 50 00

Telefon växel

Internetadress

e-post

www.lund.se

bsf.lundoster@@lund.se
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Barnkonsekvensanalys
Enligt Barnkonventionen har barn rätt till utbildning. Fritidshemmet är
enligt skollagen en komplettering till utbildningen i grundskolan som ska
utgå från en helhetsyn på eleven och elevens behov. Fritidshem ska enligt
14 kap. i skollagen erbjudas den del av dag som barnet går i förskoleklass
och grundskola och under lov. Barnets rätt till stödinsatser enligt
skollagen gäller även fritidshemmet för att eleven ska utvecklas i riktning
mot kunskapsmålen i läroplanen.

Ärendet
Under 2014 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i Lunds
kommun. Förutom samtliga kommunala skolor har fritidshem granskats
på huvudmannanivå.
Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Lunds kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 31 mars 2015 redovisas för
Skolinspektionen.
I beslutet skriver Skolinspektionen:
Lunds kommun måste vidta åtgärder för att förbättra arbetet inom
bedömningsområdet:
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen vid
fritidshemmen.
Rektorerna ska ta sitt ansvar som pedagogiska ledare och chefer för
personalen i fritidshemmen och verka för att utbildningen utvecklas
i förhållande till de nationella målen.
Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som
består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.
Rektorerna ska ta ansvar för att det bedrivs ett systematiskt
kvalitetsarbete på enhetsnivå som består i planering, uppföljning
och utveckling av utbildningen.
Erbjudande av utbildning i fritidshem.
Utbildningen i fritidshem ska erbjudas under den del av dagen då
eleverna inte går i skolan och under lov
Signaler om kränkande behandling ska anmälas till huvudmannen,
det ska finnas en plan mot kränkande behandling för varje
fritidshem
Lunds kommun lever enligt Skolinspektionen inte upp till gällande
lagstiftning för fritidshem enligt 14 kap. i skollagen. Fritidshem ska
erbjudas den del av dag som barnet i går i förskoleklass och grundskola
och under lov. Det ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven
fyller 13 år. Detta innebär således att verksamheten som Lunds kommun
idag kallar Fritidsklubb därför måste förändras och en långsiktig lösning
tas fram som lever upp till skollagens krav.
I Barn- och skolnämnden Lund Östers svar till Skolinspektionen 31 mars
2015 anges bl a att kommunen har påbörjat en förvaltningsövergripande
utredning avseende fritidshemmets organisatoriska hemvist.
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Utredning har nu avslutats. Förslag på organisation samt tidplan ges:
Förslag klart för remiss till nämnderna augusti 2015
Yttranden i nämnderna
oktober 2015
Beslut i KS
december 2015
Beslut i KF
december 2015
Ikraftträdande
augusti 2016/ läsåret 2016/2017
Kommunstyrelsen arbetsutskott har 2015-08-28 beslutat att remittera
förslaget till barn-och skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden
för yttrande med svar senast den 30 oktober.
I förslaget som Barn- och skolnämnden nu har att ta ställning till ges tre
alternativ för fritidhemmens organisation:
Alternativ a – Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder fritidshem
för barn 6 – 13 år
Alternativ b – Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder fritidshem
för barn 6-13 år och dessutom har Kultur- och fritidsnämnden ansvar och
erbjuder avgiftsfri öppen verksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år
Tilläggsuppdrag – Barn- och skolnämnden har ansvar och erbjuder
fritidshem för barn 6 – 9 år samt erbjuder fritidshem för barn 10-13 år
Skolnämnderna uppmanas att ta in synpunkter från elever och föräldrar i
sina yttranden.

Fritidshemmets uppdrag
Enligt skollagen är syftet med fritidshemmet att komplettera utbildningen
bl a i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Skolverket fick i januari 2015 uppdrag av regeringen att ta fram förslag
till ändringar i de förordningar om läroplaner som gäller bl a fritidshem
och vissa andra förordningar om läroplaner, i syfte att förtydliga dels
fritidshemmets uppdrag, dels övergången mellan förskoleklass,
fritidshem och skola. I förslaget som nu är på remiss betonas
”undervisningen i fritidshemmet” och ”genom undervisningen i
fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla olika förmågor”.
Enligt skollagen ska elev ”erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så
nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning”. I Skolverkets
juridiska vägledning står: ”Även verksamhet som inte bedrivs i någon
skolbyggnad men som är nära knuten till enheten omfattas av begreppet
skolenhet. I begreppet skolenhet ingår också verksamhet vid fritidshem
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och grundskola eller
motsvarande obligatorisk skolform. De allra flesta fritidshem hör ihop
med en grundskola och ledningsansvaret vilar då på rektorn”.
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Enligt Barnkonventionen har barn rätt till utbildning. I skollagen
definieras utbildning som ”målstyrda processer som under ledning av
lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom
inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Undervisning
definieras som ”den verksamhet inom vilken undervisningen sker utifrån
bestämda mål”. Eleverna har rätt till stödinsatser (extra anpassningar och
särskilt stöd) för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Lärare och övrig
skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av stödinsatser med
utgångspunkt i hur långt eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i
läroplanens andra del. I fritidshemmet som kompletterar utbildningen i
grundskolan utgår bedömning från hur eleven utvecklas i riktning mot
kunskapsmålen i läroplanens andra del.
Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom
fritidshemmet dvs ”kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de
fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet den anordnas”.

Alternativ a – Skolan har ansvar och erbjuder
fritidshem för barn 6-13 år
Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmet är enligt skollagen en komplettering till utbildningen i
grundskolan som ska utgå från en helhetsyn på eleven och elevens behov.
Eleverna får via fritidshemmet ökad tillgång till skolans samlade
elevhälsoteam och elevens behov av stöd fås genom sammanhållna
stödresurser. Skolan kan ha fritidshemspersonal som arbetar på skolan
under skoldagen och fortsätter sedan på fritidshemmet. Det möjliggör
bl a att fritidshemmet kan fortsätta med stödinsatser för att eleven ska
utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen.
Fritidshemspedagogerna på fritidshem för 10-13 år kommer även tillhöra
arbetslag i skolan vilket bidrar till helhetssyn kring eleven och elevens
lärande. Gemensamma utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev
kan genomföras och en samlad bild av elevens hela skolsituation kan ges
vid ett och samma tillfälle. Eleverna får tillgång till fritidsverksamhet
under hela året dvs även den del av dagen eleverna inte går i skolan och
under lov.
Skolans rektor är enligt skollagen ansvarig både för skol- och
fritidsverksamheten. Därmed finns en tydlig koppling till skolans
läroplan och det systematiska kvalitetsarbetet, vars syfte är att fånga att
de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas samt att skapa
delaktighet och dialog om måluppfyllelse och om orsakerna till
eventuella brister. Det kommande förtydligande av fritidshemmet när det
gäller exempelvis vad undervisningen ska ge eleverna möjlighet att
utveckla i fritidshemmet hör också samman med rektors ansvar.
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Ett fritidshem som komplettering till utbildningen i grundskolan och som
erbjuds hela året, bidrar till en helhetssyn som är positiv för eleven och
elevens lärande samt till barnets rätt till utbildning enligt
barnkonventionen och skollagen. Det är tydligt att det är rektor som har
ansvar, för både skola och fritidshem, att ta fram en plan mot kränkande
behandling för fritidshemmet och att anmäla kränkande behandling till
huvudmannen dvs Barn- och skolnämnden Lund Öster. Då varje nämnd
är en myndighet kommer anmälan att ligga inom en myndighets ansvar
vilket underlättar åtgärder och uppföljning med tanke på Offentlighetsoch sekretesslagen.
Alternativ a – skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år
lever helt upp till gällande lagstiftning för fritidshem. Detta innebär en
kvalitetsökning för eleven i och med fritidshemmets uppdrag förutom att
erbjuda meningsfull fritid och rekreation också ska stimulera elevernas
utveckling och lärande i enlighet med skollag och barnkonvention.
Eleven på fritidshem har rätt att få lagstadgat stöd i att utvecklas i
riktning mot kunskapsmålen. Alternativ a går för en kommun inte att
välja bort eftersom det är lagstadgat.
Ekonomi
Enligt kommunkontorets bedömning skulle alternativ a kunna innebära
en minskad efterfrågan på fritidsklubbar från dagens kommunsnitt på 53
% till 30 %, som är genomsnittet för kommungruppen.
På Lund Öster är efterfrågan på fritidsklubbar (21 %) lägre än i
kommunen totalt.
Kostnaderna på kommunnivå beräknas minska om efterfrågan på klubbar
minskar, även om skolpengen för fritidsklubbar höjs till 65 % av
skolpengen till fritidshem 6-9 år. För Lund Öster skulle kostnaderna då
öka med 1,3 miljoner kronor enligt dagens skolpengsprincip.
Av tabellen nedan framgår antal barn i klubbverksamhet våren 2015
inom Lund Öster.
Antal barn 10-12 år
i fritidshem/klubb
april 2015
Hagalundskolan*
Nyvångskolan
Genarps skola
Killebäckskolan
Uggleskolan
Svaleboskolan*
Summa inskrivna
Befolkning
Efterfrågan, %

10 år
17
36
32
21
1
21
128
322
39 %

11 år
4
10
36
6

12 år
1
3
8
5

6
62
323
19 %

2
19
341
6%

Summa
22
49
76
32
1
29
209
986
21 %

Bedrivs
Integrerat med fritidshem
Kultur- och fritid
Kultur- och fritid
Kultur- och fritid
Integrerat med fritidshem

*Hagalundskolan och Svaleboskolan bedriver klubb och fritidshem
integrerat.
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Om skolpengen höjs till 65 % av skolpeng för fritidshem 6-9 år medför
det en ökad ersättning till klubbar inom Lund Öster enligt nedan:
April 2015

Belopp/barn/år
Totalt /år med
barnantal enligt
vårterminen 2015,
kr

Antal
barn

Skolpeng
klubb

19 565

209

4 089 085

Höjd
Förändring,
skolpeng
kr
klubb (65%
av
fritidshem)
6 427
25 992

5 432 370

1 343 285

Om man antar skolpengen för den verksamhet som bedrivs för fritidshem
för barn 10-13 år, höjs till 65 % av skolpengen för fritidshem för barn 6-9
år skulle kostnaderna öka med 1,3 miljoner kronor, för de barn som hade
omsorg inom Lund Öster i april 2015, vid oförändrad efterfrågan.
Avgiftsintäkterna för skolbarnsomsorg inom Lund Öster är budgeterade
till 9,9 miljoner 2015. Av barnantalet i april framgår att 13,5 % av
placerade barn i skolbarnsomsorg går i fritidsklubb. Med tanke på att
taxan bara debiteras under 9 månader beräknas avgifterna för
klubbverksamhet uppgå till ca 1 miljon kronor/år. Denna borde vara
oförändrad i alternativ a.
Alternativet med sänkt efterfrågan beräknas inte här då efterfrågan på
Lund Öster redan ligger under snittet för övriga kommuner.
Om skolpengen förblir oförändrad får verksamheten ett
effektiviseringskrav motsvarande 1,3 miljoner.
Lokaler
Lokalmässigt är det inte problem för verksamheterna på Lund Öster. Det
blir yta över på exempelvis Idrottshallen i Genarp som Kultur- och fritid
har idag. Men viss konsekvens vad gäller arbetsplatser för pedagoger.
Om verksamheten måste finnas på respektive skola får det konsekvenser
för Byskolan men det finns emellertid möjlighet att lösa denna fråga.
Personal
Fritidspedagoger behöver anställas på fritidshem som hör till Genarp,
Nyvångsskolan och Södra Sandby:s grundskolor. Andelen årsarbetare
med pedagogisk högskoleexamen på fritidshem/fritidsklubbar i Lunds
kommun är 49 % mot rikets 53 % och därför behövs utbildningsnivån
höjas. Vilket medför kostnader.
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Alternativ b – Skolan har ansvar och erbjuder
fritidshem 6-13 år dessutom erbjuder Kultur- och
fritidsförvaltningen avgiftsfri öppen verksamhet på
eftermiddagar för barn 10-13 år
För fritidshemmen gäller samma förutsättningar som för alternativ a.
Kommunen måste erbjuda fritidshem med den del av dag som barnet inte
går i förskoleklass och grundskola och under lov. Men en kommun kan
välja att erbjuda ytterligare verksamhet (öppen verksamhet) som drivs av
annan än skolan.
Alternativ b medför att elev och vårdnadshavare måste göra ett aktivt val,
mellan avgiftsbelagt fritidshem och avgiftsfri öppen verksamhet. Valen
får konsekvenser när det gäller exempelvis tillgång till verksamheten,
tillsynsansvar och stöd i att nå kunskapsmålen. Ansvarsfördelningen
mellan de två nämnderna blir tydlig eftersom fritidshem styrs av skollag
och läroplan vilket avgiftsfria öppna verksamheten inte gör.
Däremot kan det bli otydligt för elev och vårdnadshavare kring deras val
och varför det ena alternativet kostar och det andra inte. Likaså att det är
två myndigheter/ nämnder/förvaltningar som har ansvar för varsin
verksamhet och styrs av olika styrdokument. Det blir viktigt att informera
vårdnadshavare och elever om skillnaderna mellan verksamheterna. I de
avtal som skrivs med vårdnadshavare måste tydligt framgå att man enbart
kan välja ett av alternativen och att det inte går att få en mix av båda. De
som väljer avgiftsfri öppen verksamhet kan alltså inte få omsorg i
fritidshem på exempelvis lov.
Om kommunen väljer att även erbjuda ytterligare verksamhet (avgiftsfri
öppen verksamhet) bör i såfall alla elever få samma möjlighet att välja
verksamhet oavsett vilken skola man går i eller var man bor.
Enligt skollagen ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning.
Fritidshemmet är en del av elevens lika tillgång till utbildning och
likvärdig utbildning. Den som väljer avgiftsfri öppen verksamhet får
därmed inte tillgång till en likvärdig utbildning även om de får vuxen
kontakt, social samvaro och möjlighet att utveckla egna fritidsintressen
samt koppling till vidare öppen fritidsverksamhet.

Ekonomi
Kommunen måste erbjuda fritidshem till alla och kommunen måste alltid
ha beredskap för att erbjuda plats på fritidshem enligt skollagen eftersom
”utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven
har behov av en sådan plats”. Om elever erbjuds alternativet avgiftsfri öppen verksamhet kommer det att medföra ökade kostnader för
kommunen som helhet, eftersom det alltid kommer att finnas lokal- och
personalkostnader för två verksamheter – en som är lagstadgad och en
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som är frivillig för kommunen att anordna. En elev kan välja att sluta på
den öppna verksamheten och har då rätt att snarast få plats på fritidshem.
En ökad ambitionsnivå för öppen fritidsverksamhet innebär också
kostnadsökningar för Kultur och Fritid. Om Barn- och skolnämnd Lund
Öster ska finansiera även den delen med skolpeng blir konsekvenserna de
samma som i alternativ a, dvs. en kostnadsökning med 1,3 miljoner.
Om alla barn 10-13 år väljer den avgiftsfria öppna verksamheten tappar
kommunen intäkter med cirka 1 miljon för barnen inom Lund Öster.
Total merkostnad blir då 2,3 miljoner kronor.

Tilläggsuppdrag
Skolan erbjuder fritidshem enligt skollagen för barn 6-9 år och med lägre
avgift för 10-13 åringar.
Oavsett åldersgrupp erbjuds verksamhet som uppfyller skolagens krav
eftersom allt ligger under Barn- och skolnämndens ansvar. Det är rektor
som är ansvarig fritidshem. Eleven får lika tillgång till utbildning och en
likvärdig utbildning under hela året samt att det blir ett helhetsperspektiv
på elevens utveckling, lärande och utbildning. Eftersom 10-13åringar går
längre skoldagar blir vistelsetiden kortare före och efter skoltid dessutom
utnyttjar äldre barn sin plats i lägre utsträckning vilket möjliggör en lägre
taxa än för 6-9 åringar.

Ekonomi
Om verksamheten kräver högre personalbemanning behövs en
omräkning av skolpengen för att verksamheten ska gå ihop ekonomiskt.
Konsekvensen av uppräkningen blir samma som i alternativ a, en
kostnadsökning med 1,3 miljoner.
Om taxan räknas om beräknas intäkterna minska med 0,3 miljoner
kronor. Total merkostnad, netto 1,6 miljoner kronor.
Om skolpengen förblir oförändrad får verksamheten ett
effektiviseringskrav.

Lokaler
Det optimala för fritidshem 10-13 år är en liknande lokalisering som för
fritidshem F-3 dvs i närhet av eller i direkt anslutning till
undervisningslokalerna. Lokalbehovet avgörs av antalet inskrivna barn
vilket innebär att det med de olika alternativ som finns i denna utredning
är svårt att ge en samlad bild. Under förutsättningen att inte antalet elever
som är inskrivna ökar drastiskt kan flertalet skolor klara av ändringen
utan investeringsbehov. Det som bör beaktas är riskerna med de olika
förslagen, dvs om det ska finnas olika lokaler för den av
skolförvaltningen drivna verksamheten och en annan för den av kultur-
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och fritidsförvaltningen drivna verksamheten eller om samma lokal ska
användas för båda ändamålen, vem har rättighet att bestämma
lokalprogram och utformning, vem är beställare och hur kan avtalen
mellan förvaltningarna se ut. Som exempel kan nämnas att kultur- och
fritid vill ha utrymme vid idrottshall, men skolförvaltningen ser större
vinster med att få detta utrymme i skolbyggnaden med närhet till
specialsalar och matsal. Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler ska vara
öppna för alla, men rektor har ansvar för barnen säkerhet, hur löses denna
lokalsituation?
Personal
Fritidspedagoger behöver anställas på fritidshem som hör till Genarp,
Nyvångsskolan och Södra Sandby:s grundskolor. Andelen årsarbetare
med pedagogisk högskoleexamen på fritidshem/fritidsklubbar i Lunds
kommun är 49 % mot rikets 53 % och därför behövs utbildningsnivån
höjas. Vilket medför kostnader.
I bilaga 1 ges en översikt över alternativ a, alternativ b samt
tilläggsuppdraget och konsekvenser när det gäller ansvar, avgift, tillgång
och tillsynsansvar mm.

Synpunkter från elever och föräldrar
Skolnämnderna uppmanas av Kommunstyrelsen att ta in synpunkter från
elever och föräldrar i sina yttranden.
Kommunstyrelsen remissunderlag har delgivits på Forum för samråd
respektive föräldramöten som genomförts på Lund Öster under
remisstiden. Av de fyra skolor som haft samråd/föräldramöte under
denna tid har synpunkter lämnats på tre. Deltagande föräldrar på två av
skolorna förordar alternativ b och på en skola förordas
tilläggsalternativet.

Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till
beslut
att

förorda alternativ a – Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för
barn 6-13 år

BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Inger Aldrin
Utvecklingsledare
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Bilaga 1
Översikt – de tre alternativen vad som ingår när det gäller ansvar, avgift, tillgång,
tillsynsansvar mm
Alternativ a
Alternativ b
Tilläggsuppdrag

Ansvar

Kommunen ska enligt
Parallellt med alternativ a
skollagen erbjuda fritidshem
väljer
till alla barn
kommunen att erbjuda
6-13 år
”Öppen verksamhet”
utöver det skollagen
kräver

Skolan erbjuder
fritidshem för 6-9
åringar och
erbjuder fritidshem för
10-13 åringar

Barn- och skolnämnden ansvarar
för verksamheten och uppföljning
samt utvärdering.

Barn- och skolnämnden
ansvarar för verksamheten
och uppföljning samt
utvärdering.

Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för verksamheten
och uppföljning samt
utvärdering

Skolinspektionen granskar
återkommande verksamheten.
Avgift

12 månader
(2 % av familjens inkomst, dock
högst 848 kr/mån)

Avgiftsfri
Enkelt mellanmål kan köpas

Frukost och mellanmål ingår.
Lunch (på lov och
skolpersonalens
utvecklingsdagar)

Tillgång

Hela året.
Tillgång till morgon- och
lovomsorg samt när skolans
personal har utvecklingsdagar.

Eftermiddagsomsorg
(ingen morgon- och
lovomsorg)

Stöd till
eleven att
nå
kunskapsmålen

Eleven har rätt att få lagstadgat
stöd i att utvecklas i riktning mot
kunskapsmålen.
Eleven får tillgång till skolans
samlade elevhälsoteam och
elevens behov av stöd fås genom
sammanhållna stödresurser

Ingen koppling till skolans
uppdrag

Tillsynsansvar
Styrdokument

Inskriven verksamhet Tillsynsansvar
Bl a skollag, diskrimineringslag,
läroplan för grundskolan,
allmänna råd för systematiskt
kvalitetsarbete, allmänna råd för
arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram,
allmänna råd för fritidshem samt
allmänna råd mot diskriminering
och kränkande behandling

Öppen verksamhet –
Inget tillsynsansvar
Styrdokument för
verksamheten är enbart de
som Kultur- och fritid
beslutar om.

Personalen har pedagogisk

Personalen har

Personal-

Skollag, diskrimineringslag,
läroplan och allmänna råd är
inte styrdokument för den
verksamhet Kultur- och
fritid bedriver

Skolinspektionen granskar
återkommande verksamheten.
12 månader
Barn 6-9 år: (2 % av
familjens inkomst, dock högst
848 kr/mån).
Barn 10-13 år: (1% av
familjens inkomst, dock högst
429 kr/mån).
Frukost och mellanmål ingår.
Lunch (på lov och skolpersonalens utvecklingsdgr)
Hela året.
Tillgång till morgon- och
lovomsorg samt när skolans
personal har utvecklingsdagar
Eleven har rätt att få
lagstadgat stöd i att utvecklas
i riktning mot kunskapsmålen.
Eleven får tillgång till skolans
samlade elevhälsoteam och
elevens behov av stöd fås
genom sammanhållna
stödresurser
Inskriven verksamhetTillsynsansvar
Bl a skollag,
diskrimineringslag, läroplan
för grundskolan, allmänna råd
för systematiskt
kvalitetsarbete, allmänna råd
för arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram, allmänna
råd för fritidshem samt
allmänna råd mot
diskriminering och kränkande
behandling
Personalen har pedagogisk
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utbildning

högskoleexamen med inriktning
mot barn i åldrarna 6-13 år
(fritidspedagog). Personalen
arbetar även i skolan och ingår i
skolans arbetslag

fritidsledarutbildning
(folkhögskola) eller annan
likvärdig utbildning

Anmälningsplikt
enligt
Diskrimneringslag
och
skollag

Personal som får kännedom om
att en elev anser sig ha blivit
utsatt för trakasserier enligt
diskrimineringslagen eller
kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till rektor.

skollag, diskrimineringslag,
är inte styrdokument för den
verksamhet Kultur- och
fritid bedriver

Rektor är enligt skollag och
diskrimineringslag skyldig att
snarast anmäla kränkande
behandling och trakasserier till
Barn- och skolnämnden.

högskoleexamen med
inriktning mot barn i åldrarna
6-13 år (fritidspedagog).
Personalen arbetar även i
skolan och ingår i skolans
arbetslag.
samt Personalen från Kulturoch fritid som har
fritidsledarutbildning
(folkhögskola) eller annan
likvärdig utbildning.
Personal som får kännedom
om att en elev anser sig ha
blivit utsatt för trakasserier
enligt diskrimineringslagen
eller kränkande behandling i
samband med verksamheten
är skyldig att anmäla detta till
rektor.
Rektor är enligt skollag och
diskrimineringslag skyldig att
snarast anmäla kränkande
behandling och trakasserier
till Barn- och skolnämnden

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§ 112
Remiss i ärende ”Organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun”, KS 2015/0585
Dnr BSL 2015/0502
Sammanfattning
Skolinspektionen har förelagt Lund att vidta åtgärder för att avhjälpa brister
inom fritidshemsorganisationen. Lunds kommun lever enligt Skolinspektionen
inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem enligt 14 kap. i skollagen.
Gällande lagstiftning innebär således att verksamheten som Lunds kommun
idag kallar ”Fritidsklubb” måste förändras och att en långsiktig lösning
behöver tas fram som lever upp till skollagens krav. En arbetsgrupp ledd av
kommunkontoret har utrett olika förslag. Kommun-styrelsens arbetsutskott har
den 28 augusti 2015 beslutat att remittera de tre förslagen till barn- och
skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast
den 30 oktober 2015.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förordar i förslaget till yttrande alternativ
a – ”Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år”.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2015-08-19 Förslag till organisation av fritidshem för barn
i åldrarna 10-13 år Dnr KS 2015/0585.
Barn- och skolnämnd Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015
Jäv
Yanira Difonis (MP) anmäler jäv och deltar inte nämndens behandling
av ärendet.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteskrivelse med följande
tillägg:
-

Alternativen är i princip identiska i lokalhänseende. Eftersom skolan inte
har några andra lokaler att förfoga över än de där fritidsklubbarna är idag,
kommer även alternativ A i praktiken innebära att de flesta fritidsklubbar
lokalmässigt blir kvar där de är. Lokaler kommer alltså, som vi ser det, att
utnyttjas gemensamt i alla tre alternativen.
Om gemensamma lokaler ska utnyttjas måste det klargöras vem som har
rättighet att bestämma lokalprogram och utformning, samt vem som kan
bestämma över lokalernas användning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och verksamheter ska vara öppna
för alla, men rektor har ansvar för barnens säkerhet och arbetsmiljöansvar
för personalen. Det måste tydliggöras hur denna ansvarsfördelning löses
vid användning av gemensamma lokaler.
-

Många av dem som idag är inskrivna i fritidsklubb deltar inte i
verksamheten (ungefär två tredjedelar). En stor andel av dessa, och
förmodligen även av dem som inte är inskrivna över huvud taget, tar
ansvar för sina egna fritidsaktiviteter, vilket är något positivt. Vi har ett rikt
föreningsliv i Lund, vars aktiviteter på kultur- och idrottsområdet utgör
ypperliga alternativ till de kommunala fritidsklubbarna. Dessa ger barnen
goda möjligheter att utvecklas socialt i sällskap med andra barn och vuxna,
och möjligheter att utveckla många olika fritidsintressen. Vi vill med detta
påtala att den fritidsverksamhet som bedrivs av föreningslivet är en viktig
del av eftermiddagsutbudet och bör beaktas i utredningen.

-

I utredningen anges en hög inskrivningsfaktor som något entydigt positivt.
Ett mål för fritidsverksamheten bör dock vara att stimulera elevernas eget
aktivitetssökande, och om man kan nå detta mål innan eleven fyller 13 så
vore det bra. En LÅG inskrivningsfaktor bland sjätteklassarna kan därför i
detta sammanhang vara en följd av god måluppfyllelse.

att därmed förorda alternativ A - Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för
barn 6-13 år.
att föreslå att mellanmålet på fritidsklubbarna i möjligaste mån ska serveras i
skolrestaurangerna, för att undvika kostsam nybyggnad eller utbyggnad av kök
i fritidshemmens lokaler.
Samuel Körner Lilja (KD), Vera Johnsson (M) och Simon Årnes (C)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Elin Gustafsson (S) yrkar
att till kommunstyrelsen förorda alternativ C dvs Tilläggsuppdrag samt
att instämma i Lars Hanssons m fl tredje att-sats
att som eget yttrande tillägga: Vi förordar alternativ C när det gäller ny
organisation av Fritidshem eftersom vi vill hålla kvar det positiva arbete som
görs redan idag inom fritidsverksamheten samtidigt som vi klarar att nå upp till
de krav som ställts från Skolinspektionen. I Lund har vi en populär
fritidsverksamhet som innebär att många barn idag får en meningsfull fritid. Vi
menar att det vore direkt negativt om ett stort antal barn riskeras att hamna
utanför verksamheten i framtiden. Vårt uppdrag måste vara att kunna sänka
trösklarna för deltagande i fritidsverksamheten och kunna erbjuda en

Justerare

Utdragsbestyrkande
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meningsfull och kvalitetssäkrad verksamhet för alla barn oavsett bakgrund.
Jens Modéer (MP), Gösta Eklund (V), Mårten Spanne (S), samt Baharan
Raoufi (FI)instämmer i Elin Gustafssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Lars Hanssons m fl tredje att-sats och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Gustafssons första och sista
att-sats och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Elin Gustafssons m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Elin Gustafssons m fl
yrkande: Baharan Raoufi (FI), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Jens
Modéer (MP), Gösta Eklund (V), Dragan Brankovic (SD och Monica Molin
(S).
Omröstningen utfaller med sex röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars
Hansson (FP), Håkan Friberg (FP), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (FP),
Simon Årnes (C) och Samuel Körner Lilja (KD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Elin Gustafssons m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att till kommunstyrelsen förorda alternativ C dvs Tilläggsuppdrag samt
att föreslå att mellanmålet på fritidsklubbarna i möjligaste mån ska serveras i
skolrestaurangerna, för att undvika kostsam nybyggnad eller utbyggnad av kök
i fritidshemmens lokaler.
att som eget yttrande tillägga: Vi förordar alternativ C när det gäller ny
organisation av Fritidshem eftersom vi vill hålla kvar det positiva arbete som
görs redan idag inom fritidsverksamheten samtidigt som vi klarar att nå upp till
de krav som ställts från Skolinspektionen. I Lund har vi en populär
fritidsverksamhet som innebär att många barn idag får en meningsfull fritid. Vi
menar att det vore direkt negativt om ett stort antal barn riskeras att hamna
utanför verksamheten i framtiden. Vårt uppdrag måste vara att kunna sänka
trösklarna för deltagande i fritidsverksamheten och kunna erbjuda en
meningsfull och kvalitetssäkrad verksamhet för alla barn oavsett bakgrund.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Lars Hansson (FP), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Simona Årnes (C),
Samuel Körner Lilja (KD) samt Håkan Friberg (FP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stefan Mattisson
046-354708
Stefan.mattisson@lund.se

Remiss: "Organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun".
Dnr BSL 2015/0502

Sammanfattning
Skolinspektionen har förelagt Lund att vidta åtgärder för att avhjälpa
brister inom fritidshemsorganisationen. Lunds kommun lever enligt
Skolinspektionen inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem enligt
14 kap. i skollagen. Gällande lagstiftning innebär således att
verksamheten som Lunds kommun idag kallar ”Fritidsklubb” måste
förändras och att en långsiktig lösning behöver tas fram som lever upp
till skollagens krav. En arbetsgrupp ledd av kommunkontoret har utrett
olika förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 augusti 2015
beslutat att remittera de tre förslagen till barn- och skolnämnderna samt
kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast den 30 oktober
2015.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förordar i förslaget till yttrande
alternativ a – ”Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder fritidshem
för barn 6-13 år”.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2015-08-19 Förslag till organisation av fritidshem
för barn i åldrarna 10-13 år Dnr KS 2015/0585.
Barn- och skolnämnd Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015
(denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnchecklista.

Ärendet
Bakgrund
Under 2014 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i Lunds
kommun. Förutom samtliga kommunala skolor har fritidshem granskats
på huvudmannanivå.
Skolinspektionen har förelagt Lunds kommun enligt 26 kap. 10 §
skollagen (2010:800) att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De vidtagna åtgärderna ska senast den 31 mars 2015 redovisas för
Skolinspektionen.
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

046-35 50 00

046-35 83 66

www.lund.se

bsf.lundsstad @lund.se
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Lunds kommun lever enligt Skolinspektionen inte upp till gällande
lagstiftning för fritidshem enligt 14 kap. i skollagen. Fritidshem ska
erbjudas den del av dag som barnet går i förskoleklass och grundskola
och under lov. Det ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven
fyller 13 år. Detta innebär således att verksamheten som Lunds kommun
idag kallar ”Fritidsklubb” måste förändras och att en långsiktig lösning
behöver tas fram som lever upp till skollagens krav.
I Barn- och skolnämnd Lunds stads svar till Skolinspektionen 31 mars
2015 anges bl.a. att kommunen har påbörjat en förvaltningsövergripande
utredning avseende fritidshemmets organisatoriska hemvist.

Rättslig reglering
Enligt skollagen är syftet med fritidshemmet att komplettera utbildningen
bl.a. i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Skolverket fick i januari 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag
till ändringar i de förordningar om läroplaner som gäller bl.a. fritidshem
och vissa andra förordningar om läroplaner, i syfte att förtydliga dels
fritidshemmets uppdrag, dels övergången mellan förskoleklass,
fritidshem och skola. I förslaget som nu är på remiss betonas
”undervisningen i fritidshemmet” och ”genom undervisningen i
fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla olika förmågor”.
Enligt skollagen ska elev ”erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så
nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning”. I Skolverkets
juridiska vägledning står: ”Även verksamhet som inte bedrivs i någon
skolbyggnad men som är nära knuten till enheten omfattas av begreppet
skolenhet. I begreppet skolenhet ingår också verksamhet vid fritidshem
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och grundskola eller
motsvarande obligatorisk skolform. De allra flesta fritidshem hör ihop
med en grundskola och ledningsansvaret vilar då på rektorn”.

Remissförslaget
Gällande lagstiftning innebär således att verksamheten som Lunds
kommun idag kallar ”Fritidsklubb” måste förändras och att en långsiktig
lösning behöver tas fram som lever upp till skollagens krav. En
arbetsgrupp ledd av kommunkontoret har utrett olika förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 augusti 2015 beslutat att remittera
förslagen till barn- och skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden
för yttrande med svar senast den 30 oktober 2015.
I förslaget som Barn- och skolnämnd Lunds stad nu har att ta ställning till
ges tre alternativ för fritidhemmens organisation:
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Alternativ a – Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder
fritidshem för barn 6-13 år
 Alternativ b – Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder
fritidshem för barn 6-13 år och dessutom har Kultur- och
fritidsnämnden ansvar och erbjuder avgiftsfri öppen verksamhet
på eftermiddagar för barn 10-13 år
 Tilläggsuppdrag – Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem
för barn 6-13 år
- fritidshem i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-9 år.
- fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år, verksamheten
samutnyttjar om möjligt näraliggande fritidslokaler och –
personal.
- barn i åldrarna 10-13 år har en lägre avgift
Skolnämnderna uppmanas även att ta in synpunkter från elever och
föräldrar i sina yttranden.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till
yttrande
Alternativ a – Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för
barn 6-13 år
Fritidshemmet ska i enlighet med skollagen vara en komplettering till
utbildningen i grundskolan som ska utgå från en helhetsyn på eleven och
elevens behov. Eleverna får via fritidshemmet enligt alternativ a bl.a.
ökad tillgång till skolans samlade elevhälsoteam och elevens behov av
stöd fås genom sammanhållna stödresurser. Skolan kan ha
fritidshemspersonal som arbetar på skolan under skoldagen och därefter
fortsätter arbeta på fritidshemmet. Det möjliggör bl.a. att fritidshemmet
kan fortsätta med stödinsatser för att eleven ska utvecklas i riktning mot
kunskapsmålen i läroplanen. Elevernas heldag förbättras genom att
samma pedagoger följer eleven både inom skol- och fritidsverksamheten.
Fritidshemspedagogerna på fritidshem för 10-13 år kommer även tillhöra
arbetslag i skolan vilket bidrar till en helhetssyn kring eleven och elevens
lärande. Fritidspedagoger kommer, till skillnad från idag, ansvara för
undervisningen på fritidshemmen för 10-13 åringar. Gemensamma
utvecklingssamtal med personal från både skola och fritidshem kan
genomföras med vårdnadshavare och elev. Detta gör det möjligt för
eleven och elevens vårdnadshavare att få en samlad bild av elevens hela
skolsituation vid ett och samma tillfälle. Gemensamma samtal kan också
bidra till att skapa ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande
och utbildning för personalen i de olika verksamheterna, vilket kan ligga
till grund för planeringen av aktiviteterna i fritidsverksamheten.
Rektor kan vidare organisera arbetet så att fritidshemmets personal även
arbetar i skolan. Detta gör det möjligt att integrera fritidspedagogisk
verksamhet med undervisning under schemalagd tid inom skolans ram,
vilket även medför en ökad flexibilitet i organisationen av verksamheten.
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I högre grad kan heltidstjänster komma att erbjudas eftersom en tjänst
framöver kan innebära, arbete som resursperson inom skolan och 10-13
års fritidshem på eftermiddagen alt. fritidshem för 10-13 åringar på
eftermiddagen kombinerat med kvällstjänstöring inom den öppna
fritidsverksamheten på kvällstid. Detta bidrar till en ökad helhetssyn av
elevens heldagsbehov.
Skolans rektor är enligt skollagen ansvarig både för skol- och
fritidsverksamheten. Därmed finns en tydlig koppling till skolans
läroplan och det systematiska kvalitetsarbetet, vars syfte är att fånga att
de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas samt att skapa
delaktighet och dialog om måluppfyllelse och om orsakerna till
eventuella brister. Det kommande statliga förtydligande av fritidshemmet
när det gäller exempelvis vad undervisningen ska ge eleverna möjlighet
att utveckla i fritidshemmet hör också samman med rektors ansvar.
Ett fritidshem som komplettering till utbildningen i grundskolan och som
erbjuds hela året (inklusive skollov), bidrar till en helhetssyn som är
positiv för eleven och elevens lärande samt till barnets rätt till utbildning
enligt barnkonventionen och skollagen. Det är tydligt att det är rektor
som har ansvar, för både skola och fritidshem, att ta fram en plan mot
kränkande behandling för fritidshemmet och att anmäla kränkande
behandling till huvudmannen dvs Barn- och skolnämnd Lunds stad. Då
varje nämnd är en myndighet kommer anmälan att ligga inom en
myndighets ansvar vilket underlättar åtgärder och uppföljning med tanke
på Offentlighets- och sekretesslagen.

Alternativ b – Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13
år dessutom erbjuder Kultur- och fritidsförvaltningen avgiftsfri
öppen verksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år
För fritidshemmen gäller samma förutsättningar som för alternativ a.
Kommunen måste erbjuda fritidshem under den del av dagen som barnet
inte går i förskoleklass och grundskola och under lov. Men en kommun
kan välja att erbjuda ytterligare verksamhet (öppen verksamhet) som
drivs av annan än skolan.
Alternativ b medför att elev och vårdnadshavare måste göra ett aktivt val,
mellan avgiftsbelagt fritidshem och avgiftsfri öppen verksamhet. Valen
får konsekvenser när det gäller exempelvis tillgång till verksamheten,
tillsynsansvar och stöd i att nå kunskapsmålen. Ansvarsfördelningen
mellan de två nämnderna blir tydlig eftersom fritidshem styrs av skollag
och läroplan vilket den avgiftsfria öppna verksamheten inte gör.
Däremot kan det bli otydligt för elev och vårdnadshavare kring deras val
och varför det ena alternativet kostar och det andra inte. Likaså att det är
två myndigheter/ nämnder/förvaltningar som har ansvar för varsin
verksamhet och styrs av olika styrdokument. Det blir viktigt att informera
vårdnadshavare och elever om skillnaderna mellan verksamheterna. I de
avtal som skrivs med vårdnadshavare måste tydligt framgå att man enbart
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kan välja ett av alternativen och att det inte går att få en mix av båda. De
som väljer avgiftsfri öppen verksamhet kan alltså inte få omsorg i
fritidshem på exempelvis lov och morgnar. Barn i öppen fritidsverksamheten får alltså inte den helhetsomsorg som skola och fritidshem
i alternativ a erbjuder
Enligt skollagen ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning.
Fritidshemmet är en del av elevens lika tillgång till utbildning och
likvärdig utbildning. Den som väljer avgiftsfri öppen verksamhet får
därmed inte tillgång till en likvärdig utbildning även om de får vuxen
kontakt, social samvaro och möjlighet att utveckla egna fritidsintressen
samt koppling till vidare öppen fritidsverksamhet.
Kommunen måste erbjuda fritidshem till alla och kommunen måste alltid
ha beredskap för att erbjuda plats på fritidshem enligt skollagen eftersom
”utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven
har behov av en sådan plats”. Om elever erbjuds alternativet avgiftsfri öppen verksamhet kommer det att medföra ökade kostnader för
kommunen som helhet, eftersom det alltid kommer att finnas lokal- och
personalkostnader för två verksamheter – en som är lagstadgad och en
som är frivillig för kommunen att anordna. En elev kan välja att sluta på
den öppna verksamheten och har då rätt att snarast få plats på fritidshem.

Tilläggsuppdrag- Skolan har ansvar för och erbjuder
fritidshem för barn 6-13 år
- fritidshem i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-9 år.
- fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år, verksamheten samutnyttjar om
möjligt näraliggande fritidslokaler och – personal.
- barn i åldrarna 10-13 år har en lägre avgift
För fritidshemmen gäller samma förutsättningar som för alternativ a.
Kommunen måste erbjuda fritidshem under den del av dagen som barnet
inte går i förskoleklass och grundskola och under lov. Det är rektor som
är ansvarig för fritidshemmet. Eleven får lika tillgång till utbildning och
en likvärdig utbildning under hela året samt att det blir ett
helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning.
Eftersom 10-13 åringar går längre skoldagar blir vistelsetiden kortare på
fritidshemmen före och efter skoltid dessutom utnyttjar äldre barn sin
plats i lägre utsträckning vilket möjliggör en lägre taxa än för 6-9 åringar.
Taxans storlek kan vara avgörande för hur länge familjen anser att
platsen ska behållas.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad kan inte förbinda sig att fortsätta
använda befintliga fritidslokaler och personal. Valet av både lokaler och
personal behöver utgå från elevernas och verksamhetens behov.
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Synpunkter från elever och föräldrar
Skolnämnderna har uppmanats av Kommunstyrelsen att ta in synpunkter
från elever och föräldrar i sina yttranden.


Kommunstyrelsen remissunderlag har delgivits på Forum för
samråd respektive föräldramöten som genomförts inom Lunds
stad under remisstiden. Av de skolor som haft
samråd/föräldramöte under denna tid har synpunkter lämnats på
11 skolor. Deltagande föräldrar på skolorna förordar alternativ a
eller tilläggsalternativet. Vårdnadshavare som har fått möjlighet
att lämna synpunkter har i många fall poängterat vikten av det
utökade pedagogiska helhetsuppdraget d v s att verksamheten
bemannas med högskoleutbildade fritidspedagoger.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad förordar alternativ a, som innebär
att skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år, vilket även
lever helt upp till gällande lagstiftning för fritidshem. Detta innebär en
kvalitetsökning för eleven i och med fritidshemmets uppdrag förutom att
erbjuda meningsfull fritid och rekreation också ska stimulera elevernas
utveckling och lärande i enlighet med skollag och barnkonvention.
Eleven på fritidshem har även rätt att få lagstadgat stöd i att utvecklas i
riktning mot kunskapsmålen.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till
beslut
att

i yttrande till kommunstyrelsen förorda alternativ a – Skolan har
ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Mats Jönsson
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Stefan Mattisson
Utvecklingsledare
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§ 128
Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Dnr KS 2015/0585
Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och det
innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar - konsekvenser.
Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt Lunds
kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
En förvaltningsgemensam arbetsgrupp utarbetade två alternativa förslag till
organisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 juni 2015 att ge
kommunkontoret i uppdrag att komplettera tidigare utredningsalternativ A och
B med ett tredje alternativ, som:
- Begränsar risken för att antal barn i verksamheten minskar
- Bygger på de positiva effekter som dagens verksamhet ger
- Beaktar hur man kan utforma verksamheten utan att vara låst till dagens
organisation och fördelning av personal- och verksamhetsansvar
- att redovisa alternativet ovan för KSau snarast, inför beslut om komplettering
av remissunderlag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås remittera förslaget till barn-och
skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast
den 30 oktober. Skolnämnderna uppmanas att ta in synpunkter från elever och
föräldrar i sina yttranden.
Beslutsunderlag
Utredning, förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun den 19 augusti 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Emma Berginger (MP) att
remittera förslaget till barn-och skolnämnderna, utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast den 30 oktober,
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Hanna Gunnarssons yrkande mot avslag
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Hannas
yrkande,
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remittera förslaget till barn-och skolnämnderna, utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast den 30 oktober.
Protokollsanteckning
Philip Sandberg (FP), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD): Vi hade föredragit att det ursprungliga förslaget i juni hade
skickats ut för remiss till de verksamhetsdrivande nämnderna utan att
ytterligare tilläggsuppdrag försenat och fördyrat processen.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund öster
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare
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Britt Steiner
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

046-35 63 98
britt.steiner@lund.se

Förslag till organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun
Dnr KS 2015/0585

Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och
det innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar - konsekvenser.
Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt
Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
En förvaltningsgemensam arbetsgrupp utarbetade två alternativa förslag till
organisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 juni 2015 att ge
kommunkontoret i uppdrag att komplettera tidigare utredningsalternativ A
och B med ett tredje alternativ, som:
- Begränsar risken för att antal barn i verksamheten minskar
- Bygger på de positiva effekter som dagens verksamhet ger
- Beaktar hur man kan utforma verksamheten utan att vara låst till dagens
organisation och fördelning av personal- och verksamhetsansvar
- att redovisa alternativet ovan för KSau snarast, inför beslut om
komplettering av remissunderlag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås remittera förslaget till barn-och
skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast
den 30 oktober. Skolnämnderna uppmanas att ta in synpunkter från elever
och föräldrar i sina yttranden.

Beslutsunderlag
Utredning, förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år
i Lunds kommun den 19 augusti 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015 (denna skrivelse)

Barns rätt
Ärendet berör barn. Förslagen utgår från barnets bästa utifrån ett
helhetsperspektiv. Rättssäkerheten för elev och vårdnadshavare har beaktats.
På fritidshemmet möter barnen utbildad pedagogisk personal, med inriktning
mot barn/elever upp till 13 år. Det systematiska kvalitetsarbetet är en naturlig
del i verksamheten och följs upp av huvudman kontinuerligt. Fokus ska vara
barn/elevperspektivet.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
22100 LUND

Stortorget 7, Rådhuset 046-355000

Fax

Internetadress

e-post

046-152203

www.lund.se

lund.kommun@lund.se
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Ärendet
Uppdraget
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och
det innebär ekonomiska, organisatoriska, verksamhetsmässiga- och
medarbetarkonsekvenser.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har haft i uppdrag att utreda och
visa på olika möjligheter att förändra inom ramen för lagstiftningen, visa på
alternativ och om möjligt prioritera det förslag som arbetsgruppen anser
lämpligast.
Tidplan

Förslag klart för remiss till nämnderna
Yttranden i nämnderna
Beslut i KS
Beslut i KF
Ikraftträdande

augusti 2015
oktober 2015
november 2015
november 2015
augusti 2016/ läsåret 2016/2017

Alternativen
Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i
skollagen. Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och i de särskilda
utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt
skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn
på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter
och social gemenskap.
Tre olika organisationsalternativ har utarbetats och beskrivits utifrån styrkor
och svagheter.
a)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år,

b)

Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem 6-13 år,
kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar och erbjuder avgiftsfri
öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn 10-13 år,
Alternativet är en ambitionshöjning i förhållande till lagstiftningens
krav på fritidshem.

Tilläggsuppdrag)
Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år
- fritidshem i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-9 år.
- fritidsklubb för barn i åldrarna 10-13 år, verksamheten samutnyttjar
om möjligt näraliggande fritidslokaler och – personal.
Barn i åldrarna 10-13 år har en lägre avgift.
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Förslag
Arbetsgruppens utgångspunkter har varit att:
 barnet bästa ska sättas främst,
 verksamheten ska leva upp till lagens krav,
 ansvarsfördelningen ska vara tydlig.

Konsekvenser för verksamheten
Alternativ A innebär att verksamheten lever upp till lagens krav, att ansvaret
för verksamheten är tydlig och att barnets bästa sätts främst.
Alternativet beräknas ge en minskad efterfrågan till 40 eller 30 %.
Alternativ B innebär att verksamheten lever upp till lagens krav, innebär en
ytterligare ambitionshöjning, att ansvaret för verksamheten är tydlig och att
barnets bästa sätts främst.
Alternativet innebär att barn i åldrarna 10-13 år får ett alternativ till inskriven
verksamhet. Alternativet beräknas ge en minskad efterfrågan till
genomsnittet för kommungruppen 30 % för den inskrivna verksamheten
samt att 20 % beräknas gå i öppen fritidsverksamhet.
Alternativ tilläggsuppdrag är organisatoriskt likt A, verksamheten ska om möjligt
samutnyttja näraliggande fritidsgårdslokaler och personal. Alternativet har också
lägre avgift för 10-13 åringar.

Taxa för fritidshem för barn 10-13 år
Andel barn i åldrarna 10-13 år som har plats i fritidshem är i genomsnitt 30 % i
jämförbara kommuner i Lunds kommungrupp. En lägre efterfrågan minskar
intäkterna.
Äldre barn utnyttjar oftast sin plats i lägre utsträckning, och taxans storlek kan
vara avgörande för hur länge familjen anser att platsen ska behållas. En lägre taxa
för äldre barn (10-13 år) kan till viss del kompensera för detta. En lägre taxa för
10-13 åringar föreslås i alternativ tilläggsuppdrag.
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Ekonomiska konsekvenser
Alternativ A beräknas ge en minskad efterfrågan till 40 eller 30 %.
19tkr/barn (dagens fritidsklubbspeng)
Vid en oförändrad fritidsklubbspeng för fritidshem 10-13 år, dvs. 19 tkr/år
minskar kommunens kostnader med 2 Mkr vid 40 % efterfrågan och med 9 Mkr
vid 30 % efterfrågan.
En ökad omsorgsgrad, med morgon- och kvällsomsorg samt lovverksamhet
kräver dock mer resurser än som fördelas till fritidsklubbsverksamheten idag.
26 tkr/barn (65 % av priset för 6-9 år)
Före 2010 var ersättning till fritidsklubb 65 % av ersättning till fritidshem, det
skulle innebära 26 tkr/barn. 40 % efterfrågan ger ökade kostnader med 8 Mkr och
30 % efterfrågan ger minskade kostnader med 2 Mkr.
Alternativ B innebär en högre ambitionsnivå än lagstiftningen kräver.
Fritidshemsverksamheten beräknas få en minskad efterfrågan till genomsnittet
för kommungruppen 30 % för fritidshem.
20 % av 10 -13 åringarna beräknas att nyttja öppen fritidsverksamhet.
För att bedriva öppen fritidsverksamhet från klockan 14 beräknas det behövas ett
resurstillskott om 9 Mkr årligen.
Med en oförändrad fritidsklubbspeng för 10-13 åringar i fritidshem om 19
tkr/barn är alternativet kostnadsneutralt för kommunen. En högre
fritidshemspeng för 10 -12 åringar än idag ger högre kostnader än befintlig
budgetram medger.
Alternativ tilläggsupdrag beräknas inte ge minskad efterfrågan. Alternativet
förutsätter att skolpengen fortsatt är 19 tkr/barn och ger då oförändrade
kostnader.
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Kommunkontorets kommentar
Samtliga alternativ följer lagstiftningens krav på verksamhetens innehåll och
koppling till skolan styrdokument. I alternativ A och C erbjuds endast en
verksamhet. Alternativ B innehåller även öppen verksamhet, vilket är mer än
lagstiftningen kräver avseende fritidshem. Alternativ C tar tillvara dagens goda
erfarenheter och med en lägre taxa bedöms det bidra till fortsatt hög efterfrågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås remittera förslaget till barn-och
skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast
den 30 oktober. Nämnderna ges i uppdrag att i sina remissvar belysa
verksamhets-, ekonomiska och personalkonsekvenser för sin verksamhet för
de olika alternativen. Skolnämnderna uppmanas att ta in synpunkter från
elever och föräldrar i sina yttranden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
att remittera förslaget till barn-och skolnämnderna samt kultur- och
fritidsnämnden för yttrande med svar senast den 30 oktober

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör
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§ 107
Förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna
10-13 år i Lunds kommun
Dnr KS 2015/0585
Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och det
innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar - konsekvenser.
Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt Lunds
kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Beslutsunderlag
Utredning, förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2015
KSau beslut 2015-06-01 § 100
Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar på att komplettera tidigare utredningsalternativ A
och B med ett tredje alternativ, som:
- Begränsar risken för att antal barn i verksamheten minskar
- Bygger på de positiva effekter som dagens verksamhet ger
- Beaktar hur man kan utforma verksamheten utan att vara låst till dagens
organisation och fördelning av personal- och verksamhetsansvar, samt
att redovisa alternativet ovan för KSau snarast, inför beslut om komplettering
av remissunderlag.
Philip Sandberg (FP) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar på avslag till Anders
Almgrens yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med hans eget yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att komplettera tidigare utredningsalternativ A och B med ett tredje alternativ,
som:
- Begränsar risken för att antal barn i verksamheten minskar

Justerare
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- Bygger på de positiva effekter som dagens verksamhet ger
- Beaktar hur man kan utforma verksamheten utan att vara låst till dagens
organisation och fördelning av personal- och verksamhetsansvar, samt
att redovisa alternativet ovan för KSau snarast, inför beslut om komplettering
av remissunderlag.

Protokollsanteckning
Philip Sandberg (FP) och Inga-Kerstin Eriksson (C): Vi har redan fattat ett
beslut om detta i KSAU vid ett tidigare tillfälle och respekterar demokratiskt
fattade beslut. Nu är det viktigt att nämnderna ges möjlighet att inkomma med
synpunkter i enlighet med tidigare beslut. Vi har inget emot fler alternativ men
dessa synpunkter bör komma underifrån från facknämnderna och inte uppifrån
från central nivå.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 100
Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Dnr KS 2015/0585
Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och det
innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar - konsekvenser.
Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt Lunds
kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås remittera förslaget till barn-och
skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar senast
den 30 september.
Beslutsunderlag
Utredning, förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2015
Yrkanden
Philip Sandberg (FP), Christer Wallin (M) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar på
bifall till kommunkontorets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar med instämmande av Elin Gustafsson (S) att uppdra
åt kommunkontoret:
att komplettera alternativ A och B med ett tredje alternativ, som:
-Begränsar risken för att antal barn i verksamheten minskar
-Bygger på de positiva effekter som dagens verksamhet ger
-Beaktar hur man kan utformar verksamheten utan att vara låst till dagens
organisation och personalansvar.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen
arbetsutskott beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Anders Almgren (S) och Elin Gustafsson (S) röstar på bifall till sitt eget
yrkande.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (FP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar
på bifall till sitt eget yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar således med rösterna 3-2 i enlighet
med Christer Wallin, Philip Sandberg och Hanna Gunnarssons yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remittera förslaget till barn-och skolnämnderna samt kultur- och
fritidsnämnden för yttrande med svar senast den 30 september
Protokollsanteckning
Philip Sandberg (FP): Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en skrivelse till
kommunstyrelsen om att bilda en politisk styrgrupp för
fritidshemmen/fritidsklubbarna då de förändringar som krävs för att avhjälpa
de påtalade brister Skolinspektionen konstaterat får långtgående konsekvenser,
inte minst ekonomiska.
Inga-Kerstin Eriksson (C): Instämmer i kommunkontorets förslag.

Beslut expedieras till:
Barn-och skolnämnderna
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-03

Bilaga 36
§ 54

Omotiverade löneskillnader

Dnr KS 2015/1054

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 i samband med ärendet
ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017 med budget 2015 att
uppdra åt till kommunstyrelsen att utreda förekomsten av omotiverade
löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram en
handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader. Uppdraget finns med i
kommunkontorets verksamhetsplan för 2015 vilken fastställdes av
kommunstyrelsen 2015-01-07. Ärendet har behandlats i
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott vid sex tillfällen under 2015.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade 2015-12-08 att godkänna
rapporten och rekommendera Kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att utredningen är återrapporterad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2014-03-05, § 57
Kommunfullmäktiges beslut den 2014-11-27, § 203
Kommunstyrelsens beslut den 2015-01-07, § 2
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2015 (denna
skrivelse).
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-03-10, § 20
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-04-14, § 23
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-05-05, § 29
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-06-09, § 35
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-10-16, § 55

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Christer Wallin (M)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utredning av omotiverade löneskillnader är återrapporterad.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att utarbeta en handlingsplan för att med start 2016 och inom tre års tid
jämställa lönerna i Lunds kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att utredning av omotiverade löneskillnader är återrapporterad.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP): Vi kommer att ta upp frågan
om omotiverade löneskillnader inom ramen för EVP-arbetet inför 2017.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD),
Christer Wallin (M): Lönekartläggningar enligt diskrimineringslagens
krav visar inte på osakliga löneskillnader i Lund. Att vi godkänner
återrapportering av utredningen innebär inte att vi tagit ställning för de
resonemang som förts om, och definition av, omotiverade löneskillnader.
Eventuellt fortsatt arbete måste ske genom omprioriteringar inom
befintlig ram.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-02-03 klockan 15.00–18.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 43-50, §§52-68, tjänstgör ej §
51 pga jäv
Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 51
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 43-50, §§ 52-68, tjänstgör ej § 51
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 51, Emma
Berginger (MP) § 53
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 43-52,
§§ 54-68, närvarar ej § 53 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 51
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 43-68

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 11 februari 2016, kl.11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Paragrafer

§ 43-68

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2016-01-21

HR-avdelningen

1 (6)

Helen Ohlsson
046-35 53 50
helen.ohlsson@lund.se

Fortsatt utredning av omotiverade
löneskillnader
Dnr KS 2015/1054

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 i samband med ärendet
ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017 med budget 2015 att
uppdra åt till kommunstyrelsen att utreda förekomsten av omotiverade
löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram en handlingsplan
för att åtgärda dessa skillnader.
Uppdraget finns med i kommunkontorets verksamhetsplan för 2015 vilken
fastställdes av kommunstyrelsen 2015-01-07.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott vid sex
tillfällen under 2015.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade 2015-12-08 att godkänna
rapporten och rekommendera Kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att utredningen är återrapporterad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2014-03-05, § 57
Kommunfullmäktiges beslut den 2014-11-27, § 203
Kommunstyrelsens beslut den 2015-01-07, § 2
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2015 (denna skrivelse).
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-03-10, § 20
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-04-14, § 23
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-05-05, § 29
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-06-09, § 35
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-10-16, § 55

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
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Ärendet
Lönekartläggning 2013
Lunds kommun genomförde i början på 2013 en lönekartläggning med
utgångspunkt i diskrimineringslagens bestämmelser.1 Syftet med en
lönekartläggning är att kartlägga om löneskillnader finns mellan kvinnliga
och manliga medarbetare samt därefter analysera huruvida eventuella
skillnader har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det
finns andra sakliga förklaringar.
Lönekartläggningen utgick från 2013 års löner. I lönekartläggningen
påträffades inga strukturella könsdiskriminerande löneskillnader vad gäller
jämförelsen mellan likvärdiga yrkesgrupper. Inom lika yrkesgrupper
påträffades ett fåtal individuella diskrepanser vilka åtgärdades på
förvaltningsnivå vid 2014 års löneöversyn. Lönekartläggningen godkändes
av kommunstyrelsen 2014-03-05.

Uppdrag om fortsatt utredning av omotiverade
löneskillnader
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 i samband med ärendet
ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017 med budget 2015 att
uppdra åt till kommunstyrelsen att utreda förekomsten av omotiverade
löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram en handlingsplan
för att åtgärda dessa skillnader.
Uppdraget finns med i kommunkontorets verksamhetsplan för 2015 vilken
fastställdes av kommunstyrelsen 2015-01-07.

Politisk beredning av fortsatt utredning
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har behandlat ärendet Fortsatt
utredning av omotiverade löneskillnader vid sex tillfällen under 2015. I
mars godkändes kommunkontorets förslag till projektplan. I april godkändes
kommunkontorets förslag till tidsplan vilken inkluderar presentation av
statistik, workshop med arbetsgivarutskottet och dialog på
arbetsgivarutskottets möten. I maj redovisade kommunkontoret för
uppdaterad lönestatistik och en workshop skedde med arbetsgivarutskottets
ledamöter kring lönestatistik. I juni skedde dialog kring fortsatta aktiviteter.
Efter workshopen bjöds de fackliga organisationerna in till information om
ärendet.
I oktober redovisade kommunkontoret förslaget till återrapportering till
kommunstyrelsen. Arbetsgivarutskottet beslutade att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna

1

KS 2014/0100
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utredningen med tillägget av en sammanställning i tabellform av grupperna
där det framgår vilka som är manliga respektive kvinnliga.

Om utredningen
Utredningen har genomförts av kommunkontoret (HR-avdelningen)
tillsammans med representanter från kommunens förvaltningar.
Kommunens ledningsgrupp samt de fackliga organisationerna har
informerats. Politisk beredning har skett enligt ovan.
Utredningen utgår från den kartläggning av samtliga månadsavlönade
medarbetares löner som resulterade i den lönekartläggning som beslutades
av kommunstyrelsen 2014-03-05. I uppdraget innefattades att uppdatera
lönekartläggning med 2014 års löner. Som stöd används det webbaserade
verktyget MIA (Marknad, Individ, Arbete).
Kommunkontoret har tagit fram en uppdaterad sammanställning av lönebild
per yrkesgrupp och könsfördelning inom jämförbara grupper enligt
fastställd metod för arbetsvärdering. I sammanställningen redovisades de
faktorer som ligger till grund för arbetsvärderingen av respektive
yrkesgrupp. Detta presenterades för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
den 2015-05-12 i samband med workshop kring ärendet.
I samband med utredningen har historik inom Lunds kommun beaktats.
2004 uppdrogs åt en grupp bestående av politiker och tjänstemän inom
ramen för Utvecklingsområde jämställdhet att ta fram en handlingsplan för
jämställda löner. De yrkesgrupper som då var aktuella var utöver de inom
kommunals avtalsområde, förskollärare, fritidspedagoger, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster, distriktssköterskor och skolsköterskor. Kostnaden för att
åstadkomma detta var under en tre års period ca 20 miljoner kronor eller ca
7 miljoner om året. Detta var särskilt avsatta medel.
Sedan 2004 har Lunds kommun regelbundet genomfört lönekartläggningar
enligt Diskrimineringslagens krav. Lönekartläggningarna har inte visat på
förekomst av osakliga löneskillnader. Enligt den lönekartläggning som
redovisades och fastställdes 2014 (se ovan) förekommer inte osakliga
löneskillnader i Lunds kommun. I lönekartläggningen kan konstateras att i
de 4 lägst arbetsvärderade boxarna är 31 grupper kvinnodominerade, 16
grupper mansdominerade och 5 grupper könsneutrala.

Politisk dialog kring begreppet omotiverade löneskillnader
och handlingsplan
Omotiverade löneskillnader förekommer inte som definition i
diskrimineringslagen. Begreppet har därför varit föremål för diskussion i
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. En definition som har använts i
dialogen är att det med omotiverade löneskillnader avses att alla
yrkesgrupper som ligger i samma värderingsbox ska befinna sig på samma
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medianlön. Eftersom så inte är fallet i Lunds kommun idag får detta till följd
att omotiverade löneskillnader enligt den här definitionen förekommer.
Förekomst av omotiverade löneskillnader innebär enligt beslutet i
kommunfullmäktige att en handlingsplan ska genomföras. I dialog har
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott dragit som slutsats att om ambitionen
är att uppnå en jämnare lönestruktur vad gäller kvinnligt respektive manligt
dominerade yrken genom att alla grupper inom samma arbetsvärderingsbox
har samma medianlön så måste tydliga prioriteringar göras. För att
åstadkomma en handlingsplan behöver det då göras en prioritering av vilken
box, vilket tidsperspektiv och vart kostnaden ska tas. En strukturförändring
av denna omfattning är inte möjlig att göra inom befintlig ram utan behöver
hanteras i budgetarbetet på både kort och lång sikt.
Exempel på hur några av de kvinno- och mansdominerade grupperna i de
lägre boxarna förhåller sig till varandra från 2007 till 2014 års löneöversyn
ses i följande grafer och tabell:
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till
beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

att föreslå kommunfullmäktige besluta att utredning av omotiverade
löneskillnader är återrapporterad.

Beslut expedieras till:
KF
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Sammanträdesdatum

2016-02-03

Bilaga 37
§ 64

Lars V Andersson (C) motion ”En
giftfri miljö”

Dnr KF 2014/0073

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har översänt Lars V Anderssons (C) motion ”En
giftfri miljö” till miljönämnden och VA Syd för yttrande. Lars V
Andersson yrkar för Centerpartiets räkning att kommunfullmäktige ska
ge kommunens representanter i VA Syd i uppdrag att kräva att rötslam
från VA Syds anläggningar inte sprids på åkermark i Lunds kommun.
Ärendet har överlämnats till strategiska utvecklingsavdelningen för
beredning inför kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2016-01-14 (denna skrivelse)
VA Syds yttrande 2015-11-17
Miljönämnden beslut 2015-10-08 § 93
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-09-15
Lars V Anderssons (C) motion ”En giftfri miljö”

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Elin
Gustafsson (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen genom att kommunfullmäktige i Lund ger
kommunens representanter i VA Syd i uppdrag att verka för att rötslam
från VA Syds anläggningar inte sprids på åkermark i Lunds kommun.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen i enlighet med kommunkontorets förslag ska anses
besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att bifalla motionen genom att kommunfullmäktige i Lund ger
kommunens representanter i VA Syd i uppdrag att verka för att
rötslam från VA Syds anläggningar inte sprids på åkermark i Lunds
kommun.

Reservationer
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Mats Helmfrid (M),
Christer Wallin (M) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 64/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-02-03 klockan 15.00–18.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 43-50, §§52-68, tjänstgör ej §
51 pga jäv
Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 51
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 43-50, §§ 52-68, tjänstgör ej § 51
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 51, Emma
Berginger (MP) § 53
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 43-52,
§§ 54-68, närvarar ej § 53 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 51
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 43-68

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 11 februari 2016, kl.11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

KS 2015/0959

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Paragrafer

§ 43-68

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 (4)
Diarienummer

2016-01-14

KF 2014/0073

Kommunstyrelsen

Klicka här för att ange text.

Lars V Andersson (C) motion ”En giftfri miljö”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har översänt Lars V Anderssons (C) motion ”En
giftfri miljö” till miljönämnden och VA Syd för yttrande. Lars V
Andersson yrkar för Centerpartiets räkning att kommunfullmäktige ska
ge kommunens representanter i VA Syd i uppdrag att kräva att rötslam
från VA Syds anläggningar inte sprids på åkermark i Lunds kommun.
Ärendet har överlämnats till strategiska utvecklingsavdelningen för
beredning inför kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2016-01-14 (denna skrivelse)
VA Syds yttrande 2015-11-17
Miljönämnden beslut 2015-10-08 § 93
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-09-15
Lars V Anderssons (C) motion ”En giftfri miljö”

Barnets bästa
En förbättrad hantering av avloppslam och återföring av den ändliga
resursen fosfor är en viktig del av arbete med en långsiktigt hållbar
utveckling. I själva begreppet långsiktigt hållbar utveckling ingår att
kommande generationers möjligheter till ett gott liv inte ska försvåras.
Att ta tillvara ändliga resurser som fosfor är något som berör barns
möjlighet till ett gott liv nu och i framtiden.

Ärendet
Lars V Andersson (C) har inlämnat en motion till Lunds
kommunfullmäktige ”En giftfri miljö”.
Centerpartiet i Lund anser att åkermarken är en av kommunens främsta
naturtillgångar och att det är av största vikt att den skyddas från
föroreningar. Spridning av rötslam från kommunala reningsverk anses
vara en allvarlig föroreningskälla då slam förutom mull- och
näringsämnen även innehåller oönskade ämnen i form av smittämnen,
organiska miljögifter, läkemedelsrester och tungmetaller. Ämnen som det
råder stor osäkerhet kring vilka följderna blir när det sprids på produktiv
åkermark. Eftersom det saknas juridiska möjligheter att stoppa spridning
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av rötslam yrkar man att kommunfullmäktige ska ge kommunens
representanter i VA Syd i uppdrag att kräva att rötslam från VA Syds
anläggningar inte sprids på åkermark i Lunds kommun.
Lars V Anderssons (C) motion ”En giftfri miljö” har remitterats till
miljönämnden och VA Syd för yttrande.

Miljönämndens yttrande
Miljönämnden ställer sig positiv till motionen och hänvisar till relaterade
delmål i LundaEko (antaget av kommunfullmäktige 2014-05-22):



Delmål 3.1- Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av
näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och
hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken
Delmål 3.3- Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på
kommunens egna åkermarker och kommunen ska verka för att
avloppsreningsslam inte sprids på åkermark i kommunen.

Miljönämnden har i enlighet med dessa delmål arbetat aktivt för att
begränsa spridning av rötslam på åkermark i kommunen. Miljönämnden
anser att det är av stor vikt att kommunen inte ger dubbla signaler i
slamfrågan. LundaEko II slår fast att kommunen ska verka för att rötslam
inte bör spridas på kommunens åkermark samtidigt som VA Syd
tillhandahåller slam för spridning i kommunen, vilket är olämpligt, även
om kommunen inte längre har full rådighet i frågan.
Miljönämnden anser att kommunens representanter i VA Syd därför bör,
i enlighet med Lars V Anderssons (C) motion, arbeta för att rötslam från
VA Syds anläggningar inte sprids på åkermark i kommunen.

VA Syds yttrande
VA Syd tar avstånd från motionens förslag med följande motivering och
hänvisar dessutom till det yttrande man gav i samband med framtagandet
av LundaEko.
VA Syd menar att de ambitioner som Naturvårdsverket har om att
återföra näringen i avloppsslammet till åkermarken skall följas. VA Syd
påpekar att den mängd fosfor som finns i avloppslammet inte alls är
försumbar som anges i motionen.
Alternativa metoder för omhändertagandet av fosforn i avloppslammet
befinner sig i en utvecklingsfas. VA Syd anger att ett troligt alternativ är
förbränning och återvinning av fosfor från askan vilket innebär stora
investeringar.
Dessutom anger VA Syd att tillförseln av tungmetaller och
läkemedelsrester via avloppsslammet till åkrarna inte innebär något
större problem då man anger att forskningsförsök har visat att
tungmetallerna och läkemedelsresterna inte tas upp av grödor i nämnvärd
mängd.
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VA Syd betonar att det viktiga är att arbeta uppströms för en ständig
förbättring av avloppslammets kvalitet.

Kommunkontorets kommentarer
Spridning av avloppslam på åkermark har länge varit ett omdebatterat
område i Lunds kommun. Oron för oönskad spridning av tungmetaller
och andra restprodukter, som exempelvis läkemedelrester, har lett till att
Lunds kommun aktivt har arbetat för att stoppa spridningen av
avloppsslam. Miljönämnden beslutade år 2010 att förbjuda spridning av
avloppslam på åkrar i Lunds kommun. Beslutet överklagades och ärendet
gick ända upp i miljööverdomstolen där domstolen 2014 fann att det inte
fanns någon formell grund för kommunen förbudsbeslut.
Det är korrekt som VA Syd påpekar, att Lars V Anderssons påstående i
motionen om att mängden växtnäring i avloppslamet är liten, inte
stämmer. Det är angeläget att ta till vara den värdefulla fosforn ur
avloppslammet då fosfor är en ändlig resurs.
VA Syd anger att alternativa metoder för att utvinna fosforet ur
avloppslammet är i en utvecklingsfas men att det är kostsamma och
kräver stora investeringar. Kommunkontoret undersöker idag de tekniska
möjligheterna att genom biokol återvinna fosforn från slam utan att
föroreningarna följer med. Prisindikationer tyder på att metoder med
biokol är billigare än den förbränning som VA Syd nämner i sitt
remissvar.
Lars V Anderssons motion bygger på försiktighetsprincipen, vilket
innebär, då skadeverkningarna av spridning av avloppsslam på åkrarna
varken är kända eller ordentligt utredda, att spridingen bör undvikas.
Lund är medlem i kommunalförbundet VA Syd. Kommunalförbund är en
offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är
fristående i förhållande till sina medlemskommuner.
I LundaEko II slås fast att kommunen ska verka för att rötslam inte bör
spridas på kommunens åkermark (delmål 3.3) samt att kommunen ska
verka för att sluta kretsloppen av näringsämnen utan risk för att halterna
av miljö och hälsoskadliga ämnen ökar i jordbruksmarken (delmål 3.1).
Motionens yrkande innebär att Lunds kommun ska gå längre och ställa
krav på att rötslam inte får spridas på åkermark i kommunen.
Kommunkontoret anser att den formulering som finns i LundaEko II är
tillfyllest och innebär att Lunds kommun inom ramen för medlemskapet i
VA Syd arbetar för den valda inriktningen.
Motionen bör därför anses besvarad.

193
Tjänsteskrivelse

4 (4)
Diarienummer

2016-01-14

KF 2014/0073

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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Bilaga 38
§ 290

Interpellation från Börje Hed (FNL)
ställd till kommunstyrelsens
ordförande Anders Almgren (S)
”Behövs spårvägen?”

Dnr KS 2015/1028

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) gällande spårvägsprojektet:
Är gjorda beräkningar av kapacitetsbehovet gjorda på ett transparent och
tillförlitligt sätt ?
Finns anledning att ifrågasätta dessa beräkningar ?

Beslutsunderlag
Börje Heds interpellation den 12 oktober 2015
Anders Almgrens (S) interpellationssvar inkommen den 29 oktober 2015

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, 2015-12-17 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Jeanette Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.00-20.55, §§ 258-285
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Marcus Lantz (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP), §§ 258-286 samt §§ 288-301
tjänstgör ej § 287 pga jäv
Teresia Olsson (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Görild Malmberg (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD), kl. 17.00-20.55, §§ 258-285
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 286301
Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Joakim Månsson Bengtsson
(MP) § 287 , kl. 20.05-22.30
Hanna Håkanson (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Helena Falk (V), tjänstgör för Mats Olsson (V)
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD) §§
286-301
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Ronny Hansson (S)
Eva S Olsson (S)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Nils Paulsson (M)
Alexander Wallin (M)
Jean Niyongabo (MP)
Karl Branzén (L)
Christer Wallström (L)
Jan Annerstedt (FNL)
Tove Persson (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-22.25
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-17

KS 2015/1066

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 23 december 2015 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Holger Radner (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-12-17

Paragrafer

§ 258-301

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-01-14
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An
nders Almgrren
Ko
ommunstyreelsens ordfö
örande

Svar påå interpellaation från Börje
B
Hed ((FNL) angå
ående ”Beh
hövs spårväägen?”
Börje H
Hed (FNL) har
h i en interrpellation sttällt ett antaal frågor till mig avseennde kommu
unens
planer ppå spårväg och
o behovett av denna. Jag avser här att basvaara frågorna enligt bästaa
förmågaa.
Frågornna kretsar i huvudsak
h
krring temat oom spårvägeen behövs eller
e
inte. Saamlat visar Börje
Heds fråågor att hann återkommande resoneerar från ettt något reakttivt synsätt på den nuvarande
och fram
mtida trafikpplaneringen
n. Det spegllar också deen mer progn
nosorientera
rande
planerinngssynen soom i myckett präglat jusst trafikplan
nering historriskt. Med trrafiken löseer vi
med dett synsättet problem
p
som
m kommer aatt uppstå, vare
v sig vi vill
v eller ej, iinte myckett mer.
Men denn planeringgssynen har sedan en tidd i stora dellar ersatts av
v en mer prooaktiv och
målorienterad planering som i korthet kann beskrivas att man akttivt vidtar åttgärder för att få
den traffikstruktur som
s
ger den
n stadsutvecckling man aktivt
a
vill ha. Trafikåtggärderna blir då ett
av flera aktiva instrrument för att
a åstadkom
mma den staad och den utveckling
u
m
man vill skaa växa
fram. D
Det är denna målorienterade planerringssyn som
m är grundlääggande förr Lunds kom
mmuns
sedan läänge omvitttnat goda arb
bete med trrafikfrågor i allmänhet och spårväggsprojektet,,
Kunskap
apsstråket occh Brunnshö
ög i synnerhhet.
På Brunnnshög efterrsträvas en tät,
t hållbar stadsdel meed riktig inn
nerstadskaraaktär För attt detta
ska varaa möjligt mååste områdeet vara attraaktiv och maarken utnytttjas väl. Dett kräver rikttigt
goda förrutsättningaar. Bland an
nnat av en sttödjande traafikstruktur till och inoom område, men
även enn lång rad anndra åtgärdeer. Det innebbär bland an
nnat en tran
nsportprofil med en my
ycket
hög anddel gång, cyykel och kollektivtrafik och en väseentligt mind
dre andel biilar. I detta arbete
a
är
spårväggen ett viktiggt verktyg. Men
M det är också just ett
e verktyg och
o inte ett mål i sig. Vi
V har
valt spåårväg för att den på ett unikt
u
sätt skkapar förutssättningar fö
ör den utvecckling vi villl ha.
Hade deen inte gjortt det hade den
d heller innte varit aktu
uell. Spårväägen är ett m
medel för en
n positiv
utveckliing med ett syfte att sk
kapa en bättrre stad snab
bbare som ärr hållbar occh attraktiv.
Lund ärr idag en av landets attrraktivaste sttäder. Inflytttningen och
h befolkninggsökningen
n är stor.
Strax taas forskninggsanläggning
garna ESS ooch Max IV
V i bruk och vi har införr det på ett sätt som
aldrig tiidigare skettt förberett oss
o för kringg- och följdinvesteringaar genom attt ta fram by
yggbar
mark föör bostäder, arbetsplatseer och serviice för att sk
kapa störstaa möjliga poositiva utvecckling
av det som nu sker. Genom attt skapa bra förutsättnin
ngar för förttätning och uutveckling längs
hela Kuunskapsstråkket och på Brunnshög
B
sså kan vi klaara detta påå ett hållbartt sätt. På så vis kan
vi öka uutvecklingsttakten samtiidigt som teex. den godaa jorden i öv
vrigt kan reeserveras förr
matprodduktion, innnerstaden kaan ha kvar ssin karaktär och parkmaarken bevarras och utveecklas.
Bra föruutsättningarr för Brunnsshög innebäär därför braa förutsättningar för hella Lund, Sk
kåne och
i hög uttsträckning också
o
Sveriige.
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Nu till Börje Heds frågor:
Frågorna kring varför man bör bygga spårväg nu.
Det är inte enbart så att Kunskapsstråkets utveckling och Brunnshögs framväxt driver
resandeströmmar och därmed trafikbehovet på sträckan mellan Lund C och ESS. Utan också
det motsatta. Kapaciteten och attraktiviteten i trafiklösningen är just det som i hög
utsträckning påverkar just hur bra och hur fort Kunskapsstråkets och Brunnshögs utvecklas.
Det innebär att med en hög, bra och attraktiv transportkapacitet så kan vi förvänta oss en
bättre utveckling och en tätare, hållbarare och attraktivare stadsdel på Brunnshög och en
starkare stadskärna.
Skånetrafiken visar också att om vi nu istället tar beslut om en avancerad busslösning (BRT)
med dubbelledbuss (som tex Malmöexpressen) på prioriterad bussväg längs sträckan så
kommer den att nå sitt kapacitetstak redan ca 2025, även om trafikutvecklingen inte kommer
att överstiga dagens ökning på ca 5 % per år. Det innebär att en sådan lösning riskarar att vara
otillräcklig redan 5-6 år efter att den tagits i bruk även om inte utvecklingen i Kunskapsstråket
och på Brunnshög skulle bidra till större trafikökningar än dagens. Det är varken rimliga
antaganden eller ambitionsnivåer. Ej heller en rimlig avskrivningstid på en så omfattande
investering. Spårvägen har däremot en kapacitet som varar väsentligt längre och har större
förmåga att utvecklas genom flerkopplade vagnar mm.
Det är dessutom så behovet nu sammanfaller med bättre möjligheter eftersom regeringen
Löfven tagit beslut om införande av Stadsmiljöavtal som ger goda möjligheter till en
medfinansiering med 50%. Sammantaget gör det att det är motiverat att i närtid göra
spårvägsinvesteringen på sträckan Lund C – ESS.

Frågorna kring om det är rimligt att investera i spårvagn jämfört med alla andra behov.
Spårvagnen handlar om att för kommunens del investera ca 390 Mkr, dvs hälften av den
samlade infrastrukturkostnaden på ca 780 Mkr. Detta i en investering med en unikt lång
livslängd. Det motsvarar drygt hälften av Lunds kommuns investeringsbudget enbart för
förskola och skola detta enskilda år 2015. Investeringsvolymer som vi haft en längre tid och
som i stora delar kommer att fortsätta en tid framåt. I jämförelse med andra samlade
investeringsåtaganden är inte spårvägen i sig unik, men det är en unikt stor enskild
investering.

200

Frågorna kring om kommunen valt rätt ambitionsnivå jämfört med annan verksamhet.
Lunds kommun har med stor majoritet beslutat om en hög ambitionsnivå för stads- och
trafikutvecklingen. Expertgruppen och andra bedömare är också ense om att det är spårväg
som krävs om de ambitionerna ska förverkligas. Rimligtvis kan man med väsentligt lägre eller
inga ambitioner klara sig med andra lösningar än spårväg, men det är inte det som en bred
majoritet Kommunfullmäktige beslutat. Kommunen har dessutom en mycket hög
ambitionsnivå i en lång rad andra frågor. Vi rankas numer tex. som landats sjunde bästa
skolkommun, har nyss varit årets ungdomskommun, är ständigt i topp vad gäller
förutsättningarna för cykel, är bland de främsta kommunerna i landet i klimatarbetet och har
mest arbetstillfällen i förhållande till befolkningen av alla kommunen utanför
Stockholmsområdet. Det är därför inte så att vi har låga ambitioner vad gäller andra
kommunala åtaganden.

Frågorna avseende om beräkningarna av kapacitetsbehovet under maxtimmen rimliga.
Hed redogör för att kommunen i spårvägsprojektet räknar med att en högre del av trafiken
sker under den så kallade maxtimmen jämfört med genomsnittet i det nuvarande
trafiksystemet. Det är som alla säkert förstår inte jag eller andra förtroendevalda som räknat
på de siffrorna. Men de bedömningarna kan bygga på den planerade och påbörjade
utvecklingen vad gäller Kunskapsstråket och Brunnshög. Eftersom det är områden med
väsentligt högre del arbetsplatser i förhållande till bostäder jämfört med andra delar av staden,
så kan det nog vara rimligt att anta att det blir större andelar som reser just vid arbetsdagens
start och slut. Men också andra faktorer kan bidra till detta.

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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2016-02-03

§ 65

Bilaga 41

Medborgarförslag - Stoppa Lunds
kommuns resa till fastighetsmässan
MIPIM i Cannes

Dnr KS 2015/1105

Sammanfattning
Victoria Enefors har lämnat in ett medborgarförslag om att Lunds
kommun ska avstå från medverkan på fastighetsmässan MIPIM i Cannes
år 2016 och framåt.
Förslagslämnaren skriver att det väcker negativ uppmärksamhet avsätta
600 tkr per år till MIPIM, samtidigt som kärnverksamheter såsom skola,
socialtjänst, vård och omsorg står inför besparingar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015.
Medborgarförslag – stoppa Lunds kommuns resa till fastighetsmässan
MIPIM i Cannes, den 6 november 2015.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S) och Ulf Nymark (MP)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
medborgarförslaget med hänvisning till kommunkontorets
tjänsteskrivelse ska anses besvarat.
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hanna Gunnarsons (V) m.fl yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid
(M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C), Torsten Czernyson
(KD) och Philip Sandberg (L) röstar Ja.
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

medborgarförslaget med hänvisning till kommunkontorets
tjänsteskrivelse ska anses besvarat.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 65/01-02.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C): Lunds Kommuns budget
för MIPIM har reducerats från 540tkr till 330tkr och en oberoende
utvärdering. Budgetföljsamhet och resultatet av utvärderingen avgör hur
Moderaternas och Centerns inställning till deltagande i fastighetsmässan
för 2017.
Philip Sandberg (L):Liberalerna har yrkat avslag på deltagande i Mipim
2016, men kommunstyrelsen biföll ärendet i ett demokratiskt
majoritetsbeslut. Dessutom är det orealistiskt att förberedelser inför
mässan nu plötsligt skulle avstanna.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-02-03 klockan 15.00–18.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 43-50, §§52-68, tjänstgör ej §
51 pga jäv
Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 51
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 43-50, §§ 52-68, tjänstgör ej § 51
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 51, Emma
Berginger (MP) § 53
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 43-52,
§§ 54-68, närvarar ej § 53 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 51
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 43-68

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 11 februari 2016, kl.11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016-02-03
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Paragrafer

§ 43-68

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2015/1105

Kommunstyrelsen

Per Persson
046357073
per.persson@lund.se

Medborgarförslag - Stoppa Lunds kommuns
resa till fastighetsmässan MIPIM i Cannes.
Sammanfattning
Victoria Enefors har lämnat in ett medborgarförslag om att Lunds
kommun ska avstå från medverkan på fastighetsmässan MIPIM i Cannes
år 2016 och framåt.
Förslagslämnaren skriver att det väcker negativ uppmärksamhet avsätta
600 tkr per år till MIPIM, samtidigt som kärnverksamheter såsom skola,
socialtjänst, vård och omsorg står inför besparingar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015, dnr KS
2015/1105
Medborgarförslag – stoppa Lunds kommuns resa till fastighetsmässan
MIPIM i Cannes, den 6 november 2015

Barnets bästa
Bedöms inte vara relevant för ärendet.

Ärendet
Victoria Enefors föreslår att Lunds kommun ska avstå från medverkan på
fastighetsmässan MIPIM i Cannes år 2016 och framåt.
Enligt förslagslämnaren har deltagandet i MIPIM kostat Lunds kommun
600 tkr för tre dagars konferens för 6 politiker och 5 tjänstemän. ”En
sådan handling väcker negativ uppmärksamhet och får mig som
medborgare att tappa andan, tappa förtroendet för Lunds kommuns
politiker samt att ifrågasätta hur man prioriterar”, skriver Enefors.
Av medborgarförslaget framgår att kommunens kärnverksamhet såsom
skola, socialtjänst, vård och omsorg står inför besparingar samtidigt som
Lunds kommun lägger 600 tkr på MIPIM. Enefors anser att Lunds
kommun inte offentligt presenterat motiven för att delta i mässan samt att
det inte redovisats några konkreta resultat i form av investeringar.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Enefors citerar en byggchef på ett svenskt byggbolag som hon talat med:
”Att åka till Cannes för att få fler företag att etablera sig i Sverige är det
sista man vill göra om man vill främja svenska byggföretag”.
Förslagsställaren menar att man borde satsa på näringslivsmässor inom
landets gränser i stället för en fastighetsmässa i södra Frankrike. Hon
föreslår också att pengarna istället används till något som kommer fler
Lundabor till del, till exempel en stadsfest eller att skicka
funktionshindrade barn på sommarläger.

Kommunkontorets kommentar
Fastighetsmässan MIPIM i Cannes är Europas främsta fastighets- och
investerarmässa. Här möts samhällsplanerare, byggföretag och
investerare från hela världen. Mässan är en viktig plats för internationella
kontakter, kunskapsspridning, benchmarking och omvärldsbevakning.
Byggprojekt och utvecklingsområden visas upp på nationell, regional och
lokal nivå och alla världsdelar finns representerade.
Kommunsstyrelsen arbetar efter de mål som fastställs av
Kommunfullmäktige. Tre av målen för 2015 är:


Lunds kommun ska i samverkan med andra aktörer vara motorn
för tillväxt i Skåne och i Öresundsregionen för att skapa fler
arbetstillfällen.



Alla nämnder och styrelser ska bidra till en ekonomiskt hållbar
tillväxt bland annat genom: Att i dialog med företagen skapa goda
förhållanden för att utveckla näringslivsklimatet i Lund



Lunds kommun ska ha en fysisk planering som gynnar miljö,
trygghet och behov av bostäder.

Mot denna bakgrund är MIPIM en strategiskt viktig arena för det
tillväxtfrämjande arbete som Lunds kommun ska utföra. Tillsammans
med Malmö och Köpenhamn har Lund varit del i Öresundsregionens
samlade monter sedan 2006. Även fastighetsbolag och andra aktörer från
näringslivet ingår i och samfinansierar den gemensamma
Öresundsmontern. Exempel på företag som deltog år 2015 är
Vasakronan, Midroc, Skanska och Wihlborgs.
Syftet med Lunds kommuns medverkan på MIPIM är att marknadsföra
Lund som etableringsort för nationella och internationella investeringar,
att utöva omvärldsbevakning och lära av internationella projekt för att
främja Lunds utveckling, att genomföra överläggningar med
branschföreträdare kring pågående och kommande projekt i Lunds
kommun.
I nordöstra delen av Lund håller en ny stadsdel på att växa fram. I
Brunnshög ska i framtiden 40 000 människor arbeta och bo.
Infrastrukturprojekt av denna storlek kräver både nationella och
internationella aktörer och MAX IV och ESS är navet i utvecklingen.
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Brunnshög siktar på att bli världens främsta forsknings- och
innovationsmiljö. I det ingår att vara ett europeiskt föredöme för hållbart
stadsbyggande.
Att attrahera investeringar till Sverige och Lund är ett långsiktigt arbete
som kräver uthållighet och ett gott samarbete på nationell, regional och
lokal nivå. Etableringarna av ESS och MAX IV är resultatet av ett
mångårigt arbete som involverat många olika parter utomlands och i
Sverige.

Ekonomi
Medel för medverkan i MIPIM finns avsatta i budgeten för Brunnshögs
utveckling. Beslut om fördelning av resurser till Lunds kommuns olika
verksamheter fattas av Kommunfullmäktige.
Lunds kommuns medverkan på MIPIM 2015 kostade 508 tkr, varav 288
tkr avsåg monter, deltagaravgifter och marknadsföring. Resterande
omkostnader utgjordes av resor och logi. Delegationen bestod av 11
personer, varav 6 politiker och 5 tjänstemän.

Beslutsprocessen
Kommunstyrelsen fattar beslut om medverkan i MIPIM för ett år i taget
och en ny bedömning görs inför varje år. I beslutet tas hänsyn till
utvärdering från tidigare år.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2015 beslutades att
Lunds kommun ska medverka i MIPIM år 2016. 330 tkr har avsatts till
projektet. En extern utvärdering av deltagandet ska genomföras och ligga
till grund för beslut inför 2017.
Sedan 2015 deltar Lunds kommun även på Business Arena i Stockholm.
Här är det svenska städer och regioner som ställer ut och merparten av
besökarna är svenska aktörer. Business Arena Stockholm ska ses som ett
nationellt komplement till MIPIM.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

medborgarförslaget därmed ska anses besvarat

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Akten
Victoria Enefors
Näringslivsavdelningen

Per Persson
Näringslivs- och turismchef
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Sammanträdesdatum

2016-02-03

Bilaga 42
§ 66

Medborgarförslag IT-uppkoppling i
Lunds kommun

Dnr KS 2015/0983

Sammanfattning
Sten Lindskog, som företräder Samrådsgruppen i Lund bestående av
följande föreningar: PRO Lund, PRO Söderkloster, PRO Dalby, PRO
Södra Sandby, PRO Genarp, och PRO Veberöd har skickat in ett
medborgarförslag som avser möjlighet att ansluta till internet där Lunds
kommun har nätverk installerat. Föreningarna använder kommunens
lokaler och behöver vid olika tillfällen internet i sin verksamhet, som
exempelvis vid kurser eller när en gästföreläsare kommer. Idag finns
möjlighet att ansluta till internet i kommunens lokaler via tidsbegränsade
inloggningsuppgifter, men ett enklare sätt att vara uppkopplade önskas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag IT-uppkoppling i
Lunds kommun KS 2015/0983.
Medborgarförslag IT-uppkoppling Lunds kommun

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag fortsätta
att utreda möjligheten att erbjuda besökare och gäster i Lunds kommuns
lokaler anslutning till internet via ett lättillgängligt gästnätverk, med
tillägget att utredningen ska vara klar senast 30 juni.
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag fortsätta
att utreda möjligheten att erbjuda besökare och gäster i Lunds kommuns
lokaler anslutning till internet via ett lättillgängligt gästnätverk.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Torsten Czernysons (KD)yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag fortsätta att utreda möjligheten att
erbjuda besökare och gäster i Lunds kommuns lokaler anslutning
till internet via ett lättillgängligt gästnätverk.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-02-03 klockan 15.00–18.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 43-50, §§52-68, tjänstgör ej §
51 pga jäv
Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 51
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 43-50, §§ 52-68, tjänstgör ej § 51
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 51, Emma
Berginger (MP) § 53
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 43-52,
§§ 54-68, närvarar ej § 53 pga jäv
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 51
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Britt Steiner, planeringschef

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 43-68

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 11 februari 2016, kl.11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Paragrafer

§ 43-68

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Josefina Sanchez Eliasson
046355341
josefina.eliasson@lund.se

Medborgarförslag IT-uppkoppling i Lunds
kommun.
Sammanfattning
Sten Lindskog, som företräder Samrådsgruppen i Lund bestående av
följande föreningar: PRO Lund, PRO Söderkloster, PRO Dalby, PRO
Södra Sandby, PRO Genarp, och PRO Veberöd har skickat in ett
medborgarförslag som avser möjlighet att ansluta till internet där Lunds
kommun har nätverk installerat. Föreningarna använder kommunens
lokaler och behöver vid olika tillfällen internet i sin verksamhet, som
exempelvis vid kurser eller när en gästföreläsare kommer. Idag finns
möjlighet att ansluta till internet i kommunens lokaler via tidsbegränsade
inloggningsuppgifter, men ett enklare sätt att vara uppkopplade önskas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag IT-uppkoppling i
Lunds kommun KS 2015/0983.
Medborgarförslag IT-uppkoppling Lunds kommun

Barnets bästa
Beslutet kan påverka barn och unga positivt, då ett mer tillgängligt
gästnätverk i kommunens kan ge möjlighet att enklare kommunicera och
ta del av kommunens information för barn och unga, exempelvis vid
arrangemang som Lundaspelen, fritidsverksamhet eller andra evenemang
som kommunen anordnar.

Ärendet
Flera av kommunens verksamheter som har många besökare, gäster eller
medborgare som rör sig i lokalerna har framfört att det finns ett behov av
ett gästnätverk som är enkelt att ansluta till. Idag finns ett gästnätverk
som kräver en tidsbegränsad inloggning, som tillhandahålls via
kommunens tjänstemän.
Därför har Kommunkontoret under 2015 drivit ett pilotprojekt som
undersöker möjligheten att erbjuda ett gästnätverk som är mer
lättillgängligt än det som erbjuds idag. Nätverket har testats på Kristallen
och Turistbyrån under sommaren och hösten.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Bredgatan 5

046-35 50 00

046152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Kommunkontoret kommer att fortsätta det redan pågående arbetet under
2016 för utreda möjligheterna att erbjuda ett mer lättillgängligt
gästnätverk i fler av kommunens lokaler men även på offentliga platser.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag fortsätta att utreda möjligheten att
erbjuda besökare och gäster i Lunds kommuns lokaler anslutning
till internet via ett lättillgängligt gästnätverk.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Sten Lindskog

Evalotta Elnertz
IT-chef
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Medborgaförslag till IT-uppkoppling.
Veberöd 2015-10-05
Samrådsgruppen i Lund. Bestående av följande föreningar.
PRO Lund, PRO Söderkloster, PRO Dalby, PRO Södra Sandby, PRO Genarp,
och PRO Veberöd.
Vi bedriver en omfattande kursverksamhet i våra föreningar. Som gynnar våra
medlemmar och medborgare i Lunds kommun. Vi har även en stor
mötesverksamhet i kommunen.
Vårt förslag är att det ges möjlighet för oss att kunna koppla upp oss mot
internet där Lunds kommun har sitt it nät utbyggt.
Exempelvis.
Vid möten med våra medlemmar för att kunna visa hur man hittar på Lunds
hemsida.
När vi har någon gästföreläsare på våra möten.
På våra datakurser där vi lär våra medlemmar att bli digitala i samhället.
När vi sitter i möten med KPR i Lund.
I dagens samhälle har man ofta uppkoppling mot nätet vid busshållplatserna,
ICA, Konsum, flygplatser, ja listan kan göras mycket längre.
Men inte i Lunds kommun.
I dagsläget så är det några av våra föreningar som får hålla eget privat nätverk
för att hålla kurser. Som det är i skrivande stund så måste man beställa
inloggningsuppgifter som är tidsbegränsade där Lund har sitt nät utbyggt, denna
inloggning varar inte över en kurstid på 10 veckor.
Vi önskar därför ett nät där det blir lättare för oss att vara uppkopplade.
På uppdrag av PRO:s samrådsgrupp i Lund.
____________________
Sten Lindskog
Sten Lindskog

