
 

   

Barn- och skolnämnden Protokoll 1 (26) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-04-18 BSN 2018/0355  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnden 
 

Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-04-18 klockan 

17.00–21.00 

  

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Yanira Difonis (MP), vice ordf 

Staffan Bolin (L), 2:e v ordf 

Kenth Andersson (S) 

Mårten Spanne (S) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Astrid Rugsveen (M) 

Alexander Lewerentz (M) 

Mattias Horrdin (C) 

John Sunnqvist (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) 

  

Ersättare Rita Borg (S) 

Agneta Geijer (S) 

Gösta Eklund (V) 

Ann-Charlotte Ewerhard (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Håkan Friberg (L) 

Sushma Uthappa-Schwerdt (L) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN 

Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN 

Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN 

Sofia Güll, Kommunikatör, BSN 

Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN 

Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN 

Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN 

Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN 

Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F 

Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN 

Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN 

Camilla Stellgren, HR-konsult, BSN 

Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR 

Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Alexander Lewerentz (M) 
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Paragrafer § 73-90 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  

Ordförande  

 Monica Molin (S) 

  

  

Justerare  

 Alexander Lewerentz (M) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-04-18 

  

Paragrafer § 73-90 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-23 Datum då anslaget tas ned 2018-05-15 

  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen 

  

  

Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 73 Fastställande av föredragningslista 
och val av justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Alexander Lewerentz (M) och 

ersättare Staffan Bolin (L). Justering äger rum fredagen den 20  april 

2018 kl 13.00 på Barn- och skolkontoret.  
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 5 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 Ekonomisk delårsrapport per 2018-03-
31 med bokslutsprognos 

Dnr BSN 2018/0151 

Sammanfattning 
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 mars 2018 till 

kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och 

ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i 

förhållande till mål och ekonomiskt utrymme. 

Barn-och skolnämndens helårsprognos visar ett nollresultat gentemot 

 tilldelad ram på 2521,7 mnkr, efter kompensation för volymförändringar 

inom förskolan och grundskolan enligt regelverket för direkt skolpeng. 

Volymavvikelsen motsvarar ca -56 mnkr. 

Osäkerhet råder framförallt kring antal förskolebarn under hösten samt 

stor osäkerhet gällande hantering av minskad ram avseende lokaler om 5 

mnkr som en del av kommungemensam lokaleffektivisering, enligt 

kommunstyrelsens beslut 171206. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2018 dnr BSN 

2018/0151  

med Bilaga Delårsrapport 2018-03-31 

Beslut 

BSN beslutar 
att     godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2018 för barn- och 

skolnämnden och översända den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  

Akten   
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§ 75 Överföring av resultat från 2017 till 
2018. Fördelning av överfört resultat 

Dnr BSN 2018/0152 

Sammanfattning 
Huvudprincipen för kommunstyrelsen är att såväl över- som underskott i 

sin helhet ska överföras till följande år. Kommunstyrelsen kan välja att 

tilläggsbudgetera hela eller en del av resultatet till nästkommande år eller 

att redovisa resultatet som eget kapital. 

Totalt blev budgetavvikelsen för de båda Barn- och skolnämnderna -

8 148 tusen kronor 2017. Efter reglering enligt kommunens regelverk 

blev budgetavvikelse att överföra +9 630 tusen kronor (tkr) i enlighet 

med ansökan om reglering. Kommunstyrelsen har den 4 april 2018 

beslutat att nämnden får tilläggsbudgetera en del av överskottet, 3 531 tkr 

och att resterande belopp, 6 099 tkr läggs till eget kapital. 

Nämnden har nu att ta ställning till hur det tilläggsbudgeterade 

överskottet från föregående år ska fördelas till verksamheterna inom 

nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 6 april 2018 Dnr BSN 

2018/0152  

BSN Bilaga 1, 6 april 2018, Budgetavvikelse 2017, fördelning  

Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, dnr KS 2017/1139. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     fördelning av budgetavvikelserna från 2017 görs enligt bilaga 1 i 

förvaltningens förslag. 

Beslut expedieras till: 

Områdes- och verksamhetschefer  

Rektorer 

Akten   
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§ 76 Begäran om utökat inventarieanslag 
för Tuna och Körsbärets förskola, 
Lund 

Dnr BSN 2018/0302 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2017 om Ekonomi- och 

verksamhetsplan 2018-2020 med investeringsramar (EVP 2018-2020) 

vilket inkluderade ett beslut om inventarieanslag 1540 tkr till Tuna och 

Körsbärets förskola. Mot denna bakgrund föreligger här förslag till 

begäran om inventarieanslag för inköp av inventarier och utrustning om 

1540 tkr år 2018 och om utökad driftsram för tillkommande 

kapitaltjänstkostnader med 180 tkr från och med 2019. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2018 dnr BSN 

 2018/0302  

Kommunfullmäktiges beslut den 14-15 juni 2017 

Beslut 

BSN beslutar 
att     hos kommunstyrelsen äska inventarieanslag med 1540 tkr år 2018 

för inköp av inventarier och utrustning till Tuna och Körsbärets 

förskola, 

att     hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 180 tkr från och 

med år 2019 för täckande av ökade driftskonsekvenser för Tuna 

och Körsbärets förskola. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  

Akten   
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§ 77 Fastställande av krisberedskapsplan 
och risk- och sårbarhetsanalys för 
barn- och skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0112 

Sammanfattning 
Varje förvaltning och bolag ska upprätta en egen krisberedskapsplan och 

risk- och sårbarhetsanalys för att kunna tillgodose effektiv krishantering. 

Förvaltningens krisberedskapsplan och risk- och sårbarhetsanalys ska 

revideras i början av varje mandatperiod, fastställas av nämnden och vara 

förenlig med Lunds kommuns centrala krisledningsplan.  

Krisberedskapsplanen och risk- och sårbarhetsanalysen ska beskriva hur 

förvaltningen organiseras och leds under en kris för att ha omedelbar 

förmåga att utifrån rådande risker och hot kunna utöva ledning och 

samordning samt planera för uthållighet över tid.    

Enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544) är 

kommunen skyldig att förbereda sig på och ha en plan för hur 

extraordinära händelser ska hanteras. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018 dnr BSN 

2018/0112  

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544)  

Lunds kommuns centrala krisberedskapsplan 

Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa   upprättat förslag till krisberedskapsplan och risk- och 

sårbarhetsanalys för   barn- och skolnämnden. 

  

Beslut expedieras till: 

Skolledarna 

Administrativa chefer  

Hälsa Trygghet Säkerhet  

Akten   
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§ 78 Fastställande av pandemiplan för 
barn- och skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0321 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltningens pandemiplan är ett tillägg till 

förvaltningens krisberedskapsplan och risk- och sårbarhetsanalys.    

Pandemiplanen beskriver hur förvaltningen organiseras och leds under en 

pandemi för att ha omedelbar förmåga att kunna utöva ledning och 

samordning samt planera för uthållighet över tid. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018 dnr BSN 

2018/0321  

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544)  

Lunds kommuns centrala krisberedskapsplan 

Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa   upprättat förslag till pandemiplan för barn- och 

skolnämnden. 

  

Beslut expedieras till: 

Skolledarna  

Administrativa chefer  

Hälsa Trygghet Säkerhet  

Akten   
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§ 79 Fastställande av urvalsprinciper med 
förtydligande och definition för 
grundskolans år F-9  i Lunds kommun 

Dnr BSN 2018/0106 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltningen har gjort en översyn av urvalsprinciper 

kopplat till de olika skolvalen. Första steget i denna översyn var att ta 

fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass. 

Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid 

placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna 

granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds 

kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till 

förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik 

mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i 

förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna yttrade 

sig om Kommunrevisionens granskning i början av 2017 och meddelade 

samtidigt att man avsåg att inleda ett arbete med urvalsprinciper för 

grundskolans år F-9 under 2017. 

Barn och skolförvaltningen föreslår att nämnden fastställer följande 

urvalsprinciper för placering i grundskolans år F-9:  

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet 

2. Vårdnadshavares önskemål 

När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån 

följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder 

3. Aktiva val prioriteras före icke-val*Syskonförtur, för elever i F – år 3 

4. Relativ närhet 

*Gäller endast önskemål om skolplacering till förskoleklass 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr BSN 

2018/0106  

Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper 

för placering i förskoleklass i Lunds kommun” den 14 december 2016 

dnr BSL 2016/0676  

Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper 

med förtydligande och definition för placering i förskoleklass i Lunds 

kommun” den 8 februari 2017 dnr BSL 2017/0133  

Bilaga 1 - förtydligande och definition av urvalskriterier för förskoleklass 

i Lunds kommun  

” Urvalsprinciper med förtydligande och definition för grundskolans år 

F-9 i Lunds kommun”, denna tjänsteskrivelse 
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Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper med 

förtydligande för placering i grundskolans år F-9.  

  

         Beslut om placering i förskoleklass regleras enligt första att-satsens 

urvalsprinciper med dess förtydliganden. Tillämpning av fastställda 

principer betraktas som verkställighet. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 80 Skolinspektionens beslut efter 
kvalitetsgranskning av huvudmannens 
styrning och ledning av förskolans 
kvalitet i Lunds kommun 

Dnr BSN 2018/0047 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde 2017 en kvalitetsgranskning i Lunds 

kommun gällande huvudmannens styrning och ledning av förskolans 

kvalitet. Underlag för att synliggöra hur arbetet bedrivs skickades till 

Skolinspektionen inför de besök som gjordes den 5 och 20 april 2017. 

Skolinspektionen identifierade två utvecklingsområden där huvudmannen 

senast den 5 mars skriftligt ska redovisa vidtagna åtgärder samt resultat 

av dessa. 

Barn- och skolförvaltningens förslag på svar till Skolinspektionen: 

 Barn och skolförvaltningens nya avdelning för kvalitet och myndighet 

kommer att prioritera arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra det 

systematiska kvalitetsarbetet inom hela styrkedjan. Arbetet med att 

säkerställa en likvärdig utbildning som motsvarar skollagens krav på 

kvalitet förankrad i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kommer 

att vara tongivande.   

Förskolans systematiska kvalitetsarbete ska synliggöra och följa upp 

barnens lärande och utveckling i förhållande till styrdokumentens 

samtliga mål. Analyserna kommer att identifiera utvecklingsområden 

som huvudmannen kommer ta ansvar för att de lyfts fram och prioriteras. 

Insatta åtgärder kommer följas upp och utvärderas för att synliggöra 

effekterna. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018 dnr 

BSN2018/0047  

Skolinspektionen beslut 2017-09-01 efter   kvalitetsgranskning av 

huvudmannens styrning och ledning av förskolans   kvalitet i Lunds 

kommun Dnr 400-2016:6997  

Lunds kommuns svar till Skolinspektionen 

 

  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 13 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

BSN beslutar 
att    anse förvaltningens svar till Skolinspektionen föredragna och 

därmed tagna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Skolinspektionen  

Förskolechefer i Lunds kommun  

Akten   
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§ 81 Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) 
”Ett sportlov värt namnet” 

Dnr BSN 2018/0119 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett 

sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden 

och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram 

en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en 

vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet. 

Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för 

elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår 

inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid. 

Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen 

genomför redan ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett 

statsbidrag som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15 

år. Inom ramen för det statliga stödet undersöker Kultur- och 

fritidsförvaltningen möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a. 

erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter på loven. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr BSN 

2018/0119  

Motion från Liberalerna, Motion från Liberalerna ”Ett sportlov värt 

namnet” den 18 februari 2018 dnr KS 20108/0169 

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP) 

bifall till förvaltningens förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) tillstyrker motionen och uppmanar  barn- och 

skolnämnden att bifalla att kultur & fritidsnämnden svarar för 

genomförandet. 

Staffan Bolin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lägger en 

protokollsanteckning för liberalerna. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden. 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandena  

 

Ja till Mårten Spannes (S) yrkande 

Nej till Hanna Gunnarssons (V) yrkande 
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Mårten Spannes 

(S) yrkande. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ”Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) ”Ett 

sportlov värt namnet” 2018-03-28. 

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckningar 
För Liberalerna:  

Barn- och skolförvaltningen är i sitt tjänsteyttrande positiva till motionen 

om gratis prova-på verksamhet för elever under sportlovet. Redan idag 

samarbetar förvaltningen med Kultur- och fritidsförvaltningen kring 

detta. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 

de båda nämnderna och förvaltningarna, vilket också Barn- och 

skolförvaltningen gör i sin skrivelse. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret  

Akten   
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§ 82 Remiss: Detaljplan för Råbykungen 
och Stenkrossen i Lund (Arkivgatan - 
Södra vägen) - samråd 

Dnr BSN 2018/0156 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat planförslag med syftet att pröva 

lämpligheten av att förtäta kvarteren Råbykungen och Stenkrossen med 

bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med kompletterande 

centrumverksamheter. Tidigare planprogram från 2011 har efter beslut i 

Byggnadsnämndens fått ny inriktning och planförslaget innebär: 

- att antalet bostäder är minst lika många som i tidigare planförslag (230-

245 lägenheter). 

- att den nuvarande byggnaden för kulturverkstaden Stenkrossen kan 

bibehållas i nuläget. 

- att det på platsen för kulturverkstaden Stenkrossen är möjligt att 

uppföra nya kulturlokaler och/eller bostadshus för det fall så skulle 

bedömas önskvärt. 

- att en multisportplan kan uppföras inom området. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2018 dnr BSN 

2018/0156  

BN Underrättelse-Samråd 2018-02-28 Detaljplan för Råbykungen och 

Stenkrossen i Lund – nämnder  

BN Planbeskrivning 2018-02-01 Detaljplan för Råbykungen och 

Stenkrossen  

BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2018-02-01 

Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen  

BN Beslut 2018-02-15 §31 Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen  

BN Tjänsteskrivelse 2018-02-01 Detaljplan för Råbykungen och 

Stenkrossen 

 

 

 

 

 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 17 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna förvaltningens skrivelse 

Tjänsteskrivelse Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i 

Lund, Lunds kommun Arkivgatan Södra vägen samråd,  

 

att    framföra att den planerade förskolans storlek på uteyta är ett avsteg 

från Boverkets allmänna råd om 40 kvm/barn, varför detta ska 

kompenseras enligt principerna i ”Utemiljö vid förskolor i Lunds 

kommun”.  

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret  

Byggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 18 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 83 Remiss: Samråd om Lund kommuns 
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

Dnr BSN 2018/0293 

Sammanfattning 
Lunds kommun har tagit   fram ett åtgärdsprogram mot buller för 

perioden 2019-2023. Som underlag   ligger den bullerkartläggning av 

omgivningsbuller som gjordes 2016. Syftet med åtgärdsprogrammet är 

att bidra till att   skapa en god ljudmiljö och en ännu attraktivare 

boendekommun, samtidigt som   bullrets negativa påverkan på 

människors hälsa minimeras. 

I Lunds kommuns   åtgärdsprogram mot buller framgår att barnens 

utemiljö på förskolor och   skolor prioriteras och bullerskyddsåtgärder 

planeras under programtiden. Det   framgår även att servicenämnden 

avser att inarbeta åtgärderna i den   befintliga underhållsplanen. 

Barn- och skolnämnden föreslås besluta att överlämna förvaltningens 

tjänsteskrivelse   som sitt yttrande över Lunds kommuns åtgärdsprogram 

mot buller 2019-2023. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018 dnr BSN 

2018/0293  

Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Dnr TN 

2018.0158. Remissversion 2018-02-19  

Trafikbuller på för- och grundskolor i Lunds kommun (2014), en rapport 

av Tobias Persson, på uppdrag av gisenheten på lantmäteriavdelningen i 

Lunds kommun  

Förstudie om sex grund- och förskolors utsatthet för påverkan av 

trafikbuller i Lunds kommun (2016), en rapport av John Petersson 

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar  

 

att     uppmana berörda parter att ta hänsyn till ökad bullerstörning i 

framtiden och inkludera de skol- och förskolenheter som ligger 

förslagsvis 5 dB (A) under riktvärdena i analysen i avsnitt 3.4.3 i 

bulleråtgärdsplanen. 

 

Yanira Difonis (MP) yrkar med instämmande av Staffan Bolin (L), 

Hanna Gunnarsson (V), Matthias Horrdin (C) och John Sunnqvist (KD) 

bifall till Mårten Spannes (S) yrkande.   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 19 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Alexander Lewerentz (M) yrkar 

 

att     det bör tas hänsyn till bullerproblematik kring skolenheter även vid 

framtida förtätnings-, byggnations- och infrastrukturprojekt.  

Astrid Rugsveen (M) yrkar bifall till Alexander Lewerentz (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslutsgång. 

Först prövas förvaltningens förslag till beslut som alla som yttrat sig 

instämt i för sig och därefter varje säryrkande för sig. 

Beslutsgången godkändes. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag som bifalles. 

Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena   

Ja till Mårten Spannes (S) yrkande  

Nej till Alexander Lewerentz (M) yrkande   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Mårten Spannes 

(S) med fleras yrkande. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna förvaltningens skrivelse 

Tjänsteskrivelse Samråd om Lund kommuns åtgärdsprogram mot 

buller 2019-2023 2018-04-04, 

att     uppmana berörda parter att ta hänsyn till ökad bullerstörning i 

framtiden och inkludera de skol- och förskolenheter som ligger 

förslagsvis 5 dB (A) under riktvärdena i analysen i avsnitt 3.4.3 i 

bulleråtgärdsplanen. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 20 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 84 Utnämnande av dataskyddsombud 
Dnr BSN 2018/0223 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR)   som träder i kraft den 25 maj 2018, 

utgör en moderniserad och ansvarsbaserad   ram för efterlevnad av 

bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen   är det 

obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden   att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet 

för Lunds kommuns samtliga   nämnder. Bestämmelserna om 

dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR. 

Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria   Skogh. Hon 

bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till   

dataskyddsombud. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2018 dnr BSN 

2018/0223 

  

Beslut 

BSN beslutar 
att     utse Maria Skogh till dataskyddsombud för barn- och 

skolnämnden från och med den 25 maj 2018. 

att     delegera beslutanderätt till förvaltningschef att utse vikarierande 

dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om högst 12 

månader. Beslut om utnämnande av vikarierande dataskyddsombud 

ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 

Datainspektionen  

Kommunkontoret, administrativa avdelningen 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 21 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 85 Utse representanter för barn- och 
skolnämnden till kommunala 
funktionshinderrådet 

Dnr BSN 2018/0014 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya regler för alla råd. Enligt reglerna, 

som gäller omedelbart, ska barn- och skolnämnden ha två ledamöter (och 

inte två ledamöter och två ersättare som nu). Barn- och skolnämnden ska 

besluta om vilka två representanter som fortsätter. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr BSN 

2018/0014  

Kommunstyrelsen beslut den 7 mars 2018, §93 dnr KS 2017/1093  

Barn- och skolnämndens beslut den 24 januari 2018, § 11 dnr BSN 

2018/0014 

Beslut 

BSN beslutar 
att     utse Hanna Gunnarsson (V) och John Sunnqvist (KD) till ledamöter 

i kommunala funktionshinderrådet. 

Beslut expedieras till: 

Rådets sekreterare 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 22 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 86 Utse representanter för barn- och 
skolnämnden till kommunala 
integrationsrådet 

Dnr BSN 2018/0015 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya regler för   alla råd. Enligt 

reglerna, som gäller omedelbart, ska barn- och skolnämnden   ha två 

ledamöter (och inte två ledamöter och två ersättare som nu). Barn- och   

skolnämnden ska besluta om vilka två representanter som fortsätter. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april   2018 dnr BSN 

2018/0015  

Kommunstyrelsen beslut den 7 mars 2018, §93 dnr KS   2017/1093  

Barn- och skolnämndens beslut den 24 januari 2018, § 12   dnr BSN 

2018/0015 

  

Beslut 

BSN beslutar 
att     utse Rita Borg (S) och Ann-Charlotte Ewerhard (M) till ledamöter i 

integrationsrådet. 

  

Beslut expedieras till: 

Rådets sekreterare 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 23 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 87 Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr BSN 2018/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen 

§102 Remiss av förslag till förordning om stöd för att främja fri 

kollektivtrafik för ungdomar – 2018-03-07 (BSN 2018/0046)  

 

Kommunrevisionen 

Revisionsberättelse för Lunds kommun 2017 – 2018-03-08 (BSN 

2018/0344) 

Barn- och elevombudet 

Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande 

behandling vid Byskolan F-3, Lunds kommun – beslut 2018-03-09 (BSÖ 

2017/0457) 

 

Anmälan 

Avstängning av elev på Fågelskolan, Lund – beslut 2018-03-21  

  

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr BSN 

2018/0006 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 24 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 88 Anmälan av delegerade beslut 
Dnr BSN 2018/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Övergripande uppgifter: Yttrande på begäran från Skolinspektionen, 

BeO, DO om inte dessa är av större vikt.  

Personalärenden: Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön 

under pågående avtalsperiod. Beslut om disciplinär åtgärd, skriftlig 

varning, löneavdrag samt avstängning.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering.   

Chef skolkontoret delegationsbeslut, förteckning 2  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd 

anställning.   

Södra Sandbys delegationsbeslut, förteckning 3-4  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen.   

Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården delegationsbeslut, 

förteckning 5-10  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd 

anställning.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering. Beslut om 

mottagande i grundsärskola.   

Norra Fäladens delegationsbeslut, förteckning 11  

Förskola: Beslut om tillsyn högst 30 minuter före respektive efter 

ordinarie öppettider.   

Lunds skolors resurscentrum delegationsbeslut, förteckning 12  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om mottagande i grundsärskola. 

Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa huvudsakligen ämnen 

eller ämnesområden.   

Linero/Tuna/Östra Torn delegationsbeslut 13-14   

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering. Beslut om 

mottagande i grundsärskola. Anmälan till huvudman samt utredning och 

vidtagna åtgärder vid anmälan om diskriminering eller kränkande 

behandling. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr BSN 

2018/0007. 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 25 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse delegationerna föredragna och därmed tagna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 26 (26) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-04-18   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

§ 90 Skoldirektören informerar 
 

Skoldirektören informerar att arbetet med att bygga den nya 

organisationen fortskrider. 

Chef för kvalitets- och myndighet är klar och den tillfaller Linda 

Abrahamsson. Linda har haft uppdrag i Malmö stad, Skolinspektionen 

och har även arbetat som chef för kvalitet och myndighetsavdelningen i 

Trelleborgs kommun.  

 

För att öka arbetet med den nya organisationen kommer 

samverkansgruppen att bjudas in en gång per vecka för att samverka med 

skolområdescheferna. Olika scenarier kommer att prövas t ex ekonomiskt 

bärkraftiga områden eller en mix av tätort och stad. Målet är att 

verksamhetsorganisationen ska vara klar innan de anställda går på 

sommarsemester. 

  

 


