
 

   

Barn- och skolnämnden Protokoll 1 (34) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-24 BSN 2018/0022  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnden 
 

Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-01-24 klockan 

17.00–21.00 

  

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Staffan Bolin (L), 2:e v ordf 

Mårten Spanne (S) 

Jens Modéer (MP) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Vera Johnsson (M) 

Astrid Rugsveen (M) 

Mattias Horrdin (C) 

John Sunnqvist (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Rita Borg (S), tjänstgörande för Yanira Difonis (MP) 

Ola Christiansson (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S) 

  

Ersättare Gösta Eklund (V) 

Ann-Charlotte Ewerhard (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Håkan Friberg (L) 

Karin Nilsson (C) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN 

Peter Nyberg, Bitr förvaltningschef, BSN 

Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN 

Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN 

Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSN 

Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN 

Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN 

Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN 

Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN 

Sofia Güll, Kommunikatör, BSN 

 

Justerare Staffan Bolin (L) 

  

Paragrafer § 1-24 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 47, Lund 

fredag 26 januari 2018 kl 07:45 
 

 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 2 (34) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-24 BSN 2018/0022  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

  

  

  

Ordförande  

 Monica Molin (S) 

  

  

Justerare  

 Staffan Bolin (L) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-01-24 

  

Paragrafer § 1-24 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-29 Datum då anslaget tas ned 2018-02-20 

  

Förvaringsplats för protokollet Barn- skolkontoret, Stora Södergatan 47, Lund  

  

  

Underskrift  

  
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 3 (34) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-24 BSN 2018/0022  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 

§ 1 Fastställande av föredragningslista och val av justerareFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 2 Offentliga sammanträden för barn- och skolnämnden. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 3 Kommunfullmäktige beslut 2017-10-26: Reglemente för barn- och skolnämndenFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 4 Kommunstyrelse beslut 2017-12-06: Interkommunalersättning 2018Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 5 Fastställande av delegationsordning för barn- och skolnämndenFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 6 Fastställande av arbetsmiljöpolicy för barn- och skolnämndenFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 7 Utse beredningsutskott ................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 8 Fastställande av sammanträdestider för barn- och skolnämnden 2018Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 9 Utse kontaktpolitiker som adjungerade till skolområden/forum för samrådFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 10 Utse personuppgiftsombud .......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 11 Utse representanter för barn- och skolnämnden till kommunala funktionshinderrådetFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 12 Utse representanter för barn- och skolnämnden till integrationsrådetFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 13 Fastställande av dokumenthanteringsplan för barn- och skolnämndenFel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 14 Fastställande av handlingsplan för intern kontroll 2018Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 15 Fastställande av verksamhetsplan och internbudget 2018Fel! Bokmärket är inte definierat.9 

§ 16 Barn- och skolnämndens yttrande inför ekonomi- och verksamhetsplan 2019-2021 

med budget 2019 ...................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.21 

§ 17 Fastställande av lokalplaneringsprocessen samt nulägeFel! Bokmärket är inte definierat.4 

§ 18 Remiss: Detaljplan för Stora Råby 33:25 m fl i Lund - samrådFel! Bokmärket är inte definierat.5 

§ 19 Remiss: Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 4:14 i Lund - samrådFel! Bokmärket är inte definierat.6 

§ 20 Remiss: Granskning av kommunens arbete med bemötande och tillgänglighetFel! Bokmärket är inte definierat.7 

§ 21 Årlig redovisning av beslut om undantag från riktlinjer för resor och transporter 2017 

för BSNLS och BSNLÖ ............................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.8 

§ 22 Anmälan av inkomna skrivelser ................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.9 

§ 23 Anmälan av delegerade beslut för BSNLS och BSNLÖFel! Bokmärket är inte definierat.31 

§ 24 Skoldirektören informerar ........................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.34 
 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 4 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1 Fastställande av föredragningslista 
och val av justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Staffan Bolin (L) och ersättare 

Mårten Spanne (S). Justering äger rum fredagen den 26 januari 2018 

kl 07.45 på Barn- och skolkontoret.  

 

Ärendena behandlades i följande ordning: 

§1, §3, §2, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 , §13, §14, §15, §4, §16, §17, 

§18, §19, §20, §21, §22, §23, §24 

 
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 5 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2 Offentliga sammanträden för barn- och 
skolnämnden 

Dnr BSÖ 2017/0554 

 

Sammanfattning 
Reglemente för barn- och skolnämnden i Lund fastställer i §11 att barn- 

och skolnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

Däremot ska dock sammanträde alltid hållas inom stängda dörrar i 

ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer 

uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 dnr 

BSÖ 2017/0554 

Kommunfullmäktige beslut den 26 oktober 2017 § 203 

Reglemente för barn- och skolnämnden i Lund §11 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att barn- och skolnämnden sammanträden ska vara offentliga under 

mandatperioden, och hållas inom stängda dörrar i ärenden, som 

avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter 

som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 6 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 Kommunfullmäktige beslut 2017-10-26: 
Reglemente för barn- och 
skolnämnden 

Dnr BSÖ 2017/0516 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en samlad barn- och 

skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning från och med 

den 1 januari 2018. Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige 

fastställa reglemente för den nya nämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 dnr 

BSÖ 2017/0516 

Kommunfullmäktige beslut den 26 oktober 2017 § 203 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2017 jämte förslag 

till reglemente för barn- och skolnämnden i Lund 

Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att anse handlingarna föredragna och därmed tagna till handlingarna. 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 7 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 Kommunstyrelse beslut 2017-12-06: 
Interkommunalersättning 2018 

Dnr BSÖ 2017/0561 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar d v s 

den ersättning mottagande kommun får från Lunds kommun avseende 

barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och 

fritidshem. 

Underlaget gäller under förutsättning att barn- och skolnämndens 

internbudget beslutas enligt kommunkontorets förslag. Vid eventuella 

förändringar av budgeten får de interkommunala ersättningarna räknas 

om. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 dnr 

BSÖ 2017/0561 

Kommunstyrelsen beslut den 6 december 2017 § 361 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2017 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att fastställa interkommunala ersättningar 2018 enligt bilaga 1 i denna 

tjänsteskrivelse. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 8 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 Fastställande av delegationsordning 
för barn- och skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0005 

 

Sammanfattning 
Delegationsordningen behöver kontinuerligt revideras utifrån 

förändringar i organisationen eller i lagstiftning. Föreliggande förslag 

innebär revidering av delegater vid beslut om tillsvidare- och 

visstidsanställningar, lönesättning vid ny-, åter- och förlängd anställning, 

användning av person för undervisning som saknar erforderlig utbildning 

och tiden överskrider 6 månader samt beslut avseende städupphandling. 

Anställningar och lönesättning vid ny-, åter- och förlängd anställning 

föreslås att tas bort från delegationsordningen och ses som verkställighet, 

avseende personal underställd rektor, förskolechef och andra 

chefsbefattningar på motsvarande nivå.   

Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 24 

januari 2018. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0005 

Förslag till revidering av delegationsordningen för Barn- och 

skolnämnden antagen av kommunstyrelsen den 6 december 2017 

Beslut om vidaredelegering från och med 2 januari 2018 

Delegationsordning för Barn- och skolnämnden antagen av 

kommunstyrelsen den 6 december 2017 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att anta föreliggande förslag till delegationsordning för barn- och 

skolnämnden. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Samtliga skolledare/chefer 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 9 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 Fastställande av arbetsmiljöpolicy för 
barn- och skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0008 

 

Sammanfattning 
Den nya barn- och skolnämnden tillträder 1:e januari 2018. I avvaktan på 

denna samt ny förvaltningsledning har kommunkontoret med hjälp av 

medarbetare på de båda upphörande barn- och skolförvaltningarna tagit 

fram ett förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och skolnämnden. 

Kommunstyrelsen i egenskap av sammanslagningsdelegerad nämnd 

fattade beslut 2017-12-06 om arbetsmiljöpolicy för gemensam barn- och 

skolnämnd. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0008 

Kommunstyrelsen beslut den 6 december 2017 § 363 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2017 

Förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och skolnämnden 

 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att fastställa arbetsmiljöpolicy för barn- och skolnämnden. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 10 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7 Utse beredningsutskott 
Dnr BSN 2018/0009 

 

Sammanfattning 

Storlek och sammansättning av ett eventuellt utskott är helt upp till 

nämnden att besluta. De tidigare nämnderna har haft olika lösningar för 

detta med presidieutskott och informationsmöten resp arbetsutskott. 

Ett utskott bör dock aldrig vara så stort att det utgör mer än hälften av 

nämndens beslutskraft. 

Vid ordinarie ledamots förhinder inträder ersättare i angiven ordning utan 

växling mellan partierna och närvarar inte annars. 

För beredning av ärenden inför nämnd utan beslutsrätt inrättas ett 

beredningsutskott bestående av en ledamot per parti med de av 

kommunfullmäktige utsedda ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande att 

leda utskottet. 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att     inrätta ett beredningsutskott bestående av åtta ordinarie ledamöter 

dvs. en ledamot per parti i nämnden, 

att utse följande ordinarie ledamöter i beredningsutskottet: 

          Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Staffan Bolin (L), Hanna 

Gunnarsson (V), Caroline Ljungqvist (FI), Astrid Rugsveen (M), 

Mattias Horrdin (C) samt John Sunnqvist (KD), 

att      utse följande ersättare i beredningsutskottet att träda in endast vid 

ordinarie ledamots förhinder i nämnd ordning inom respektive 

parti: Kenth Andersson (S), Rita Borg (S), Mårten Spanne (S), Ola 

Christiansson (S), Eva Olsson (S), Jens Modéer (MP), Simon 

Tyrberg (MP), Gösta Eklund (V), Håkan Friberg (L), Ursula 

Savonius (L), Ann-Charlotte Ewerhard (M), Charlotte Svanberg 

(M) samt Karin Nilsson (C), 

att     utse Monica Molin (S) till ordförande i utskottet, 

att     utse Yanira Difonis (MP) till vice ordförande i utskottet, 

att     utse Staffan Bolin (L) till 2:e vice ordförande i utskottet, 

att     i övrigt låta reglerna i nämndens reglemente i tillämpliga delar gälla 

även i utskottet. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 11 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 Fastställande av sammanträdestider 
för barn- och skolnämnden 2018 

Dnr BSN 2018/0011 

 

Sammanfattning 
Sammanträdestider för 2018 ska fastställas för Barn- och skolnämnden. 

Kommunstyrelsen i egenskap av sammanslagningsdelegerad nämnd 

fattade beslut 2017-12-06 om sammanträdestider för gemensam barn- 

och skolnämnd. Kommunstyrelsens beslut justeras av barn- och 

skolnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0011 

Kommunstyrelsen beslut den 6 december 2017 § 362 

  

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att fastställa sammanträdestider. 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Verksamheten 

Skolkontoret 

Akten    



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 12 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 Utse kontaktpolitiker som adjungerade 
till skolområden/forum för samråd 

Dnr BSN 2018/0012 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att utse följande kontaktpolitiker för skol- och verksamhetsområden: 

 

Norra Fäladen 

Caroline Ljungqvist (FI) - Staffan Bolin (L) 

 

Centrum Väster – Järnåkra, Klostergården 

Gösta Eklund (V) – Håkan Friberg (L), John Sunnqvist (KD) 

 

Centrum/Torn 

Mårten Spanne (S) – Presidiet 

 

Linero/Tuna/Östra Torn 

Hanna Gunnarsson (V), Mårten Spanne (S) – Mattias Horrdin (C) 

 

Team Dalby 

Ola Christiansson (S) – Astrid Rugsveen (M) 

 

Team Södra Sandby  

Presidiet, Hanna Gunnarsson (V), Rita Borg (S) 

 

Team Veberöd 

Kenth Andersson (S) – Charlotte Svanberg (M) 

 

Team Genarp 

Kenth Andersson (S), Rita Borg (S) – Karin Nilsson (C) 

 

Lunds skolors resurscentrum 

Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP) – Staffan Bolin (L) 

 

 

Beslut expedieras till: 

Områdeschefer och verksamhetschefer 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 13 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 Utse personuppgiftsombud 
Dnr BSN 2018/0013 

 

Sammanfattning 
Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998. Det innebar att 

datainspektionens funktion av tillståndsmyndighet minskat betydligt i 

och med införandet av personuppgiftsombudet. Personuppgiftsombudet 

ska utses av personuppgiftsansvarig, det vill säga den myndighet/nämnd 

som ansvarar för ett register. Personuppgiftsombudet ska vara en fysisk 

person. Han/hon behöver inte var knuten till den egna 

myndigheten/nämnden. Ombudet ska vara väl förtroget med de gällande 

bestämmelserna, såväl de som direkt berör personuppgiftslagen som de 

som har beröring med denna lag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0013 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att utse Maria Skogh, jurist/dataskyddsombud, till 

personuppgiftsombud för barn- och skolnämnden. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten    



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 14 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Dnr BSN 2018/0014 

 

Sammanfattning 

Ledamöter och ersättare i kommunala integrationsrådet utses av nämnderna. 

Barn- och skolnämnden har att komplettera val av ordinarie ledamöter och 

ersättare i funktionshinderrådet. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att utse Caroline Ljungqvist (FI) och Hanna Gunnarsson (V) till 

ledamöter samt John Sunnqvist (KD) och Mattias Horrdin (C) till 

ersättare i kommunala funktionshinderrådet. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Rådets sekreterare 

Akten    



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 15 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 Utse representanter för barn- och 
skolnämnden till integrationsrådet 

Dnr BSN 2018/0015 

 

Sammanfattning 

Ledamöter och ersättare i kommunala integrationsrådet utses av nämnderna. 

Barn- och skolnämnden har att komplettera val av ordinarie ledamöter och 

ersättare i integrationsrådet. 

Nämnden har att utse/komplettera ledamöter från S, MP, V och FI samt 

ersättare från L, M, C och KD. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att utse Rita Borg (S) och vakant (MP) till ledamot samt Håkan 

Friberg (L) och Ann-Charlotte Ewerhard (M) till ersättare i 

integrationsrådet. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Rådets sekreterare 

Akten    



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 16 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 Fastställande av 
dokumenthanteringsplan för barn- och 
skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0016 

 

Sammanfattning 
Bildandet av en ny barn- och skolnämnd kräver en ny 

dokumenthanteringsplan. Stadsarkivet har i samarbete med de två 

skolförvaltningarna tagit fram ett förslag på en ny 

dokumenthanteringsplan.  

Barn- och skolnämnden ska fatta beslut om förslaget på en ny 

dokumenthanteringsplan. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0016 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att nämnden godkänner dokumenthanteringsplanen för barn- och 

skolnämnden. 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Verksamheten 

Akten    



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 17 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 14 Fastställande av handlingsplan för 
intern kontroll 2018 

Dnr BSN 2018/0017 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i reglementet för intern kontroll, 2005, fastställt 

ramarna för nämnders och styrelsers internkontrollarbete. 

 

Enligt reglementet ska nämnden årligen fastställa en handlingsplan för 

intern kontroll för kommande år.  

Barn- och skolförvaltningen redovisar i detta ärende förslag till 

kontrollaktiviteter för den interna kontrollen år 2018. Två av 

kontrollaktiviteterna är fastställda av Kommunstyrelsen och två är 

nämndens egna.  

 

Kommungemensamma kontrollaktiviteter 

1. Kontroll av att nämnders och styrelsers systematiska 

brandskyddsarbete är tillfredsställande och att rutiner är 

dokumenterade på ett tillfredsställande sätt. 

2. Inventering och självskattning av kontrollmiljön för 

dokumenthantering och informationssäkerhet. 

Nämndspecifika kontrollaktiviteter 

3. Kontroll av att samtliga förskolor och skolor årligen upprättar 

planer mot diskriminering och kränkande behandling. 

4. Granskning av 400 slumpvis utvalda fakturor. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0017. 

Bilaga 1 Gemensam riskbank för skolförvaltningen. 

 

 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 18 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att godkänna handlingsplanen för intern kontroll för 2018. 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Skolkontoret 

Verksamhets- och skolområdeschefer 

Rektorer och förskolechefer 

Akten 

 

   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 19 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

§ 15 Fastställande av verksamhetsplan och 
internbudget 2018 

Dnr BSN 2018/0018 

 

Sammanfattning 
Den nya barn- och skolnämnden tillträdde 1:e januari 2018. För år 2018 

skall barn- och skolnämnden fastställa verksamhetsplan och internbudget 

Kommunstyrelsen har i egenskap av sammanslagningsdelegerad nämnd 

fattat beslut om verksamhetsplan och internbudget 2018 för gemensam 

barn- och skolnämnd.   

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0018  

Bilaga 1  Verksamhetsplan med internbudget 2018 för barn- och 

skolnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 6 december 2017, § 360 dnr KS 2017/1043  

Kommunfullmäktiges beslut 14-15 juni 2017, § 165 dnr KS 2016/0789  

Yrkanden 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Mårten Spanne (S), 

Jens Modéer (MP), Rita Borg (S) och Ola Christiansson (S) 

 

att     besluta enligt förslaget med den justeringen att meningen 

”Undervisningen under lovskolan får lämnas över på entreprenad”, på 

sidan 7 i verksamhetsplanen stryks. 

 

Staffan Bolin (L) yrkar med instämmande av Mattias Horrdin (C), Vera 

Johnsson (M), John Sunnqvist (KD) och Astrid Rugsveen (M) bifall till 

förvaltningens förslag och avslag av Hanna Gunnarssons (V) yrkande. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.  

 

Ordförande ställer proposition på Hanna Gunnarssons (V) yrkande vilket 

innebär  

att     besluta enligt förslaget med den justeringen att meningen 

”Undervisningen under lovskolan får lämnas över på entreprenad”, på 

sidan 7 i verksamhetsplanen stryks. 

 

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande 

propositionsordning. 
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Ja till Hanna Gunnarssons (V) yrkande 

Nej till Staffan Bolin (L) yrkande 

 

Omröstningen utfaller med 6 röster för och 5 röster emot. 

Rita Borg (S) Ja 

Ola Christiansson (S) Ja 

Mårten Spanne (S) Ja 

Jens Modéer (MP) Ja 

Hanna Gunnarsson (V) Ja 

Staffan Bolin (L)  Nej 

Vera Johnsson (M) Nej 

Astrid Rugsveen (M) Nej 

Mattias Horrdin (C) Nej 

John Sunnqvist (KD) Nej 

Monica Molin (S) Ja 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hanna 

Gunnarssons (V) med fleras yrkande. 

Reservation 
Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Astrid Rugsveen (M), Mattias 

Horrdin (C) och John Sunnqvist (KD) anmäler reservation till förmån för 

eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Carolina Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ instämmer i 

Vänsterpartiets yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att fastställa barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2018, med den 

justeringen att meningen ”Undervisningen under lovskolan får 

lämnas över på entreprenad”, på sidan 17 i verksamhetsplanen 

stryks, 

att fastställa barn- och skolnämndens internbudget 2018  

att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2018 

med 1200 tkr, motsvarande den kompensation Serviceförvaltningen 

begär för grundskolans måltider, till följd av ej kompenserade 

måltidskostnader inom förskolan  

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 16 Barn- och skolnämndens yttrande 
inför ekonomi- och verksamhetsplan 
2019-2021 med budget 2019 

Dnr BSN 2018/0020 

 

Sammanfattning 
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och 

verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget 2019 enligt 

kommunstyrelsens beslut. Nämnderna ska utgå från beslutad EVP 2018-

2020 samt det effektiviseringsbehov som finns med 1,5 % årligen. Slutlig 

EVP 2019-2021 med budget för 2019 fastställs av nyvalda 

kommunfullmäktige 29 november 2018.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 2017 dnr 

BSN 2018/0020  

Bilaga 1 Nämndens EVP-skrivelse  

Bilaga 2 Förslag till investeringsplan 2019 – 2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 21 augusti 2017  

Kommunfullmäktiges beslut 14-15 juni 2017, § 165 dnr KS 2016/0789  

 

Yrkanden 
Monica Molin (S) yrkar med instämmande av Hanna Gunnarsson (V), 

Mårten Spanne (S) och Jens Modéer (MP) att 2:a att-satsen ändras från 

godkänna till överlämna. 

 

att     överlämna förvaltningens förslag till investeringsram för 

planperioden. 

 

Monica Molin (S) yrkar tillägg med en 3:e att-sats. 

 

att     nämnden är allvarligt oroad över föreslagna besparingar för 

nämndens ansvarsområde, vilket vi befarar leder till minskad 

personaltäthet för barn och elever. 

 

Staffan Bolin (L) yrkar med instämmande av Vera Johnsson (M) och 

John Sunnqvist (KD) avslag på Monica Molins (S) förslag på 3:e att-sats. 
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Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden för 3:e att-satsen. 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandena  

 

Ja till Monica Molins (S) yrkande 

Nej till Staffan Bolin (L) yrkande 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Monica Molins 

(S) yrkande. 

 

Reservation 
Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna anmäler 

skriftlig reservation. 

 

Alliansen anser inte att nämnden har fullgjort sitt uppdrag gentemot 

kommunstyrelsen i detta ärende. Den förvaltningsskrivelse som nu utgör 

nämndens svar till kommunstyrelsen innehåller två principiella alternativ 

till besparingar/effektiviseringar där endast det ena alternativet har 

utförliga konsekvensbeskrivningar.  

Alternativ 1 innebär i huvudsak att icke lagstadgad verksamhet tas bort 

eller skärs ner. Alternativ 2 innebär en generell sänkning av den direkta 

skolpengen – dvs. osthyvel över hela verksamheten. Alternativ 2 saknar 

en rimlig konsekvensbeskrivning som tydliggör för oss politiker vad en 

generell besparing skulle betyda för de barn och elever vars 

förskoleverksamhet och undervisning nämnden ansvarar för. 

Förutom en ambition att sänka nämndens lokalkostnader saknar vi 

förslag på hur verksamheter kan organiseras på annorlunda sätt för att 

med bibehållen kvalitet kunna genomföras till en lägre kostnad. Och 

detta var det egentliga uppdraget till nämnden från kommunstyrelsen – ta 

fram förslag på effektiviseringar, inte direkta besparingar.   

Sammanfattningsvis innebär nämndens beslut att vi har överlämnat till 

kommunstyrelsen att prioritera mellan icke lagstadgad verksamhet och 

generella besparingar, utan att leverera en egen viljeinriktning. Vid 

sammanträdet beslutade den rödgröna majoriteten dessutom att lägga till 

en att-sats där man beslutade att nämnden ”är allvarligt oroad över 

föreslagna besparingar för nämndens ansvarsområde…” Att en majoritet 

i nämnden tillför en sådan mening till beslutet tyder, enligt oss 

företrädare för alliansen, att nämndens majoritet har abdikerat från sitt 

budgetansvar. 
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Protokollsanteckning 
Carolina Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ instämmer i S, MP och 

V:s yrkande. 

 
Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över effektiviserings- 

och besparingsåtgärder på 1,5 % inför ekonomi- och 

verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019, 

att överlämna förvaltningens förslag till investeringsram för 

planperioden, 

att     nämnden är allvarligt oroad över föreslagna besparingar för   

         nämndens ansvarsområde, vilket vi befarar leder till minskad  

         personaltäthet för barn och elever. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  

Akten 
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§ 17 Fastställande av 
lokalplaneringsprocessen samt nuläge 

Dnr BSN 2018/0021 

 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller beslut om fastställande av Barn- och skolnämndens 

process kring lokalplanering. Processen har fokus på en övergripande 

analys och årlig uppdatering av Barn- och skolnämndens lokalplan. 

Lokalplanen är ett strategiskt dokument och utgör grunden för 

planeringen samt en del av beslutsunderlaget vid beställning av 

investeringsprojekt. Därigenom är lokalplanen även Barn- och 

skolnämndens input i investeringsgruppens framtagande av 

investeringsplan. Som bilaga 1 i ärendet finns en sammanställning av 

nuläget för de projekt som finns i investeringsplanen. Bilaga 2 visar de 

respektive geografiska områdenas skolor och förskolors placering. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0021 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att fastställa Barn- och skolnämndens lokalplaneringsprocess enligt 

bilaga 1. 

 
Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Serviceförvaltningen 

Servicenämnden 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 18 Remiss: Detaljplan för Stora Råby 
33:25 m fl i Lund - samråd 

Dnr BSL 2017/1156 

 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller samråd kring detaljplan inom stadsdelen Södra 

Råbylunds tredje och sista utbyggnadsetapp. Södra Råbylund består idag av 

en blandning av flerbostadshus, radhus, villor, skolor och förskolor. 

Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med ca 540 nya bostäder. I 

detaljplanen föreslås en planskild gång- och cykeltunnel under Dalbyvägen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 dnr BSL 

2017/1156 

BN Underrättelse-Samråd 2017-11-27 Detaljplan för Stora Råby 33_25 

m fl – nämnder 

BN Planbeskrivning 2017-10-30 Detaljplan för Stora Råby 33_25 m fl. 

BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2017-10-30 

Detaljplan för Stora Råby 33_25 m fl. 

BN Protokollsutdrag 2017-11-16 §204 Detaljplan för Stora Råby 33.25 

m fl. 

BN Tjänsteskrivelse 2017-10-30 Detaljplan för Stora Råby 33_25 m fl 

BN Tjänsteskrivelse 2017-10-30 Detaljplan för Stora Råby 33_25 m fl 

 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för Stora Råby 33:25 m fl i 

Lund, Lunds kommun – samråd 2018-01-24. 

 
 

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret 

Akten   
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§ 19 Remiss: Detaljplan för del av 
Ladugårdsmarken 4:14 i Lund - 
samråd 

Dnr BSL 2017/1242 

 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse inom del av 

fastigheten Ladugårdsmarken 4:14 i två till fem våningar samt att 

bibehålla rivningsförbud på befintlig mangårdsbyggnad och komplettera 

den med varsamhetsbestämmelser. Då parkmark tas i anspråk och 

området befolkas ytterligare krävs kompensationsåtgärder i 

Tolvmannaparken.. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 dnr BSL 

2017/1242  

Detaljplankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2017-

11-03 

Planbeskrivning, upprättad 2017-11-03 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse BN2107/429 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelse Yttrande över 

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 4:14 i lunds, Lunds 

kommun – samrådshandling. 

 
Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret 

Byggnadsnämnden 

Akten 
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§ 20 Remiss: Granskning av kommunens 
arbete med bemötande och 
tillgänglighet 

Dnr BSÖ 2017/0529 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY granskat Lunds 

kommuns arbete med bemötande och tillgänglighet. Med begreppet 

tillgänglighet avses i denna granskning medborgarnas möjlighet att få 

kontakt med kommunen via till exempel telefon och e-post. 

Granskningen är gjord för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete för att 

uppnå kommunfullmäktiges mål gällande gott bemötande och hög 

tillgänglighet. 

Barn- och skolförvaltningen föreslår att denna tjänsteskrivelse används 

som nämndens svar på revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-18 dnr BSÖ 

2017/0529  

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-12-07 

Kommunrevisionens skrivelse 2017-11-17 

Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med bemötande och 

tillgänglighet, november 2017 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att låta tjänsteskrivelsen utgöra svar på granskningsrapporten. 

 
Beslut expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Akten   
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§ 21 Årlig redovisning av beslut om 
undantag från riktlinjer för resor och 
transporter 2017 för BSNLS och 
BSNLÖ 

Dnr BSN 2018/0019 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-07 beslut om riktlinjer för resor och 

transporter för de anställda och förtroendevalda i Lunds kommun.  

För förtroendevalda gäller i första hand de regler för förtroendevaldas 

resor som beslutats av kommunfullmäktige 2006-10-26. 

Vid lokala resor rekommenderar riktlinjerna i första hand gå eller cykla, i 

andra hand åka buss eller tåg och i tredje hand åka bil. Vid resor inom 

Skåne och utanför Skåne i första hand överväga alternativ till resan 

såsom telefonmöten, e-post, video- eller webbkonferenser, i andra hand 

åka buss eller tåg och i tredje hand annat färdmedel. 

Till nämnden lämnas en sammanställning av beslut om undantag från 

riktlinjer för resor och transporter, som gäller för nämndens 

verksamhetsområde.  Detta är ett informationsärende för Barn- och 

skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr 

BSN 2018/0019  

Riktlinjer för resor och transporter beslutades av kommunstyrelsen  

2010-04-7 §115 Dnr KS 2009/0234 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att nämnden godkänner redovisningen. 

 
 

Beslut expedieras till: 

Akten    
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§ 22 Anmälan av inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen 

§367 Handlingsplan för intern kontroll 2018, kommungemensamma 

kontrollaktiviteter – 2017-12-06 

§368 Revinge skola – små  skolor på landsbygden – direkt skolpeng –  

2017-12-06 

§371 Anhållan om medel till samverkansprojekt kring personer med 

psykisk ohälsa – 2017-12-06 

§379 Lönekartläggning 2017 – 2017-12-06 

 

Protokoll från servicenämnden 

§122 Personalmåltidspris i Lunds kommun 2018 – 2017-12-06 

 

Kultur & fritidsnämnden 

Förtydligande gällande FALKs syn på Malmö FFs akademi i Lunds 

kommun – 2017-12-26 

 

Skrivelser 

Skrivelse angående Prao från Tea Martinsen och Jana Bergerell 8c 

Svaleboskolan i Veberöd – 2017-12-01 

Skrivelse angående ett besök på Vikingaskolan i Lund till 

kommunfullmäktiges presidium och kommundirektören i Lunds 

kommun– 2017-12-27 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

En ny kommunallag – cirkulär 17:57 2017-12-01 

Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr o m 2018 – 

cirkulär 17:62 2017-12-07 

Politisk information i skolan – cirkulär 17:70 2017-12-22 

 

Skolverket 

Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2016/2017– beslut 2017-12-20 

Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m m – 2017-11-21 

Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018 – beslut 2017-12-22 

 

Regeringskansliet Socialdepartementet 

Barnets och ungdomens reform – förslag för en hållbar framtid –  

dec 2017 
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Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds 

kommuns klagomålshantering, Fågelskolan – beslut 2017-12-29 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2018 dnr BSÖ 

2017/0006  

 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2018-01-24. 

 
 

Beslut expedieras till: 

Akten    
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§ 23 Anmälan av delegerade beslut för 
BSNLS och BSNLÖ 

Dnr BSÖ 2017/0007 

 

Sammanfattning - BSNLS 

Huvudområde A. Gemensamt 
Delområde 1: Personal 
 
Personal underställd skolområdeschef eller verksamhetschef Lunds 

skolors resurscentrum nr 1e 

 

Personal på skolkontoret nr. 5c 

 

Personal underställd skolområdeschef eller verksamhetschef Lunds 

skolors resurscentrum, nr. 5f 

 

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

Personal underställd rektor, förskolechef, administrativ chef, 

verksamhetschef Lunds skolors resurscentrum, arbetsledare 

Vikarieproffsen. Chef resurscentrum Lsr, enhetschef Lsr, chef Lunda 

Välkomsten, nr. 5i 

 

Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön under pågående 

avtalsperiod. Nr. 6 

 

Huvudområde B. Förskola 
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad. 
Delområde 1: Förskoleverksamhet. 
 

Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet 

och arbetslöshet. 

Nr. 11-14 

 

Huvudområde C: 
förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 
1. Undervisnings- och elevvårdsärenden 
 

Yttrande på begäran från Skolinspektionen, BeO, DO.  Nr. 16 
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Sammanfattning – BSNLÖ 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1 

Personalärenden: Disciplinåtgärder inklusive uppsägning eller avsked i 

situationer då vederbörande grovt åsidosatt sina åligganden gentemot 

arbetsgivaren, samt uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och 

tjänster för belopp om högst 10 basbelopp. Beslut om skolskjuts eller 

busskort för elev vid växelvis boende. 

 

Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2 

Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan 

kommun om interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av 

barn/elev i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem. 

 

Delegat 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 och 39 inom team Södra 

Sandby, förteckning 3-11 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor och tillika förskolechef. Tjänstledighet som ej är reglerad i lagar 

och avtal för personal underställd rektor och tillika förskolechef. Beslut 

om förkortad uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen 

begäran, för personal underställd rektor. Lönesättning av personal 

underställd rektor och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd 

anställning som inte är verkställighet. 

 

Delegat 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby, 

förteckning  12-21 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativ 

chef. Beslut om förkortad uppsägningstid, vid entledigande på den 

anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika 

förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativ chef vid ny-, 

åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet. 

 

Delegat 50, 51, 53, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 22-26 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av 

personal underställd rektor och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller 

förlängd anställning som inte är verkställighet.  

 

Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 27-30 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och förskolechef. Tjänstledighet som 

inte är reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor. 

Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 33 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

och förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är 

verkställighet. 

 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 dnr BSL 

2017/0022 och den 8 januari 2018 dnr BSÖ 2017/0007  

 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2018-01-24.  

 
 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 34 (34) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-01-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24 Skoldirektören informerar 
 

Skolinspektionen genomför Regelbunden tillsyn i Lunds kommun under 

våren 2018. Huvudmannen granskas utifrån hur ansvar tas för de 

skolformer huvudmannen bedriver verksamhet inom. Besök kommer att 

göras på Håstads skola, Östratornskolan och Fågelskolan samt all 

grundsärskola. Inspektionsbesluten blir klara ca 1 månad efter 

skolinspektionens besök. 

Barn- och skolförvaltningen flyttar den 8 februari 2018 till nya lokaler på 

Stora Södergatan 49 i Lund. 

 


