
 

   

Barn- och skolnämnden Protokoll 1 (27) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-03-21 BSN 2018/0158  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnden 
 

Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-03-21 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) 

Jens Modéer (MP), tjänstgörande t o m §59 kl 19.00 

Hanna Gunnarsson (V) 

Astrid Rugsveen (M) 

Alexander Lewerentz (M) 

Mattias Horrdin (C) 

John Sunnqvist (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) fr o m §60  

kl 19.30 

  

Ersättare Ola Christiansson (S) 

Charlotte Svanberg (M) 

Håkan Friberg (L) 

Sushma Uthappa-Schwerdt (L) 

Karin Nilsson (C) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN 

Robert Dahlqvist, Kontorschef, BSN 

Mats Jönsson, Skolchef, BSN 

Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN 

Sofia Güll, Kommunikatör, BSN 

Anita Bengtsson, HR-konsult, BSN 

Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN 

Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN 

Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN 

Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F 

Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN 

Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN 

Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR 

Annika Kristiansson, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Staffan Bolin (L) 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-03-21 BSN 2018/0158  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafer § 56-72 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, fredag 23 mars 

2018 kl 13:00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  

Ordförande  

 Monica Molin (S) 

  

  

Justerare  

 Staffan Bolin (L) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-03-21 

  

Paragrafer § 56-72 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-26 Datum då anslaget tas ned 2018-04-17 

  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen 

  

  

Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-03-21 BSN 2018/0158  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 Fastställande av föredragningslista 
och val av justerare 

 

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

ersättare Kenth Andersson (s). Justering äger rum fredagen den 23 mars 

2018 kl 13.00 på Barn- och skolkontoret.  

 

Nämnden avtackar barn- och skolförvaltningen Lunds stads skoldirektör 

Mats Jönsson och önskar honom lycka på det nya uppdraget i Burlövs 

kommun. 

  

  
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 5 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 57 Gemensamma riktlinjer för bedömning 
och dokumentation – utredning av 
möjligheten att tilläggsbelopp fördelas 
via en kommungemensam pott 

Dnr BSN 2018/0078 

Sammanfattning 
Skolpengen som tilldelas skol- och förskoleenheter ska täcka även barn 

och elever i behov av särskilt stöd. Om barn/elever har mycket stora 

behov av särskilt stöd kan extra belopp betalas ut för att täcka kostnader 

för detta. Vad detta tilläggsbelopp för extraordinära insatser omfattar är 

vagt beskrivet i skolans styrdokument, varför gränsen mellan det som 

täcks av grundbeloppet och det som kräver tilläggsbelopp skiljer sig åt 

mellan skolområden och enheter. 

Hanteringen av tilläggsbelopp skiljer sig åt mellan förvaltningar och 

mellan kommunala och fristående enheter. Det finns krav på 

dokumentation i samband med hanteringen av tilläggsbeloppen gentemot 

fristående enheter. De kommunala förvaltningarna avsätter belopp i 

budgetramen som tillfaller skolområden eller skolor direkt i budgetstart, 

medan fristående enheter gör ansökningar om tilläggsbelopp av Lunds 

skolors resurscentrum. Likvärdighet i hanteringen kan inte garanteras, 

och därav har Barn- och skolförvaltningen den 1 juni 2016 fått i uppdrag 

av kommunfullmäktige att i en utredning belysa möjligheterna att 

tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott. 

Lunds kommun saknar gemensamma riktlinjer för bedömning av 

extraordinära insatser och därmed också riktlinjer för hur 

tilläggsbeloppen ska fördelas. En arbetsgrupp bestående av chefer och 

representanter från Lunds skolors resurscentrum och elevhälsan har 

utarbetat en bedömningstrappa för att tydliggöra nivåerna mellan särskilt 

stöd och extraordinära behov. Lunds kommun avsätter större del i budget 

för tilläggsbelopp jämfört med andra kommuner. Fristående enheter får 

en högre tilldelning i tilläggsbelopp än kommunala enheter.    

Barn- och skolförvaltningen belyser möjligheten att tilläggsbelopp 

fördelas via en kommungemensam pott ur tre infallsvinklar: 

Konkretisering av nivåerna för särskilt stöd och extraordinära 

stödinsatser: Med utgångspunkt i de nivåer för bedömning av elevens 

extraordinära behov som finns redovisade nedan kompletteras enstaka 

nivå för mer tydlighet. 

Utredning av underlag för bedömning av elevens behov av extraordinära 

stödinsatser: Likvärdigheten i bedömningen mellan fristående och 

kommunala enheter finns i fokus. Underlagen som bör finnas för beslut 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 6 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

om tilldelning av extraordinära stödinsatser består av de delar som finns i 

skolans och förskolans styrdokument om särskilt stöd, dvs utredning, 

åtgärdsprogram, utvärdering av åtgärdsprogram, handlingsplan. 

Utredning av vem och på vilken nivå denna bedömning bör ske, också 

med hänsyn till behovet av en likvärdig bedömning. Med ökad 

likvärdighet som mål bör bedömningen göras nära eleven i de 

kommunala enheterna, med ett uppföljningsansvar för Lunds skolors 

resurscentrum, som har god vana av bedömningsarbetet med de 

fristående enheterna, uppföljningen görs då med både fristående och 

kommunala enheter, men bedömningen behålls närmare barnet/eleven. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2018, dnr 

BSN2018/0078 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Riktlinjer särskilt stöd”, den 

28 mars 2017, dnr BSL2017/1247  

Utredning om gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation 

av omfattande särskilt stöd, dnr BSL2017/1247 

Yrkanden 
Jytte Lindborg, skoldirektör, formulerar ett nytt tjänstemansförslag till 

att-sats.  

 

att     dagens ansvarsfördelning inom barn- och skolförvaltningen för hur 

tilläggsbeloppet fördelas bibehålls i nuläge. 

Yanira Difonis (MP) yrkar med instämmande av Mattias Horrdin (C), 

Alexander Lewerentz (M), Staffan Bolin (L), Hanna Gunnarsson (V), 

Kenth Andersson (S) och John Sunnqvist (KD) bifall till 

tjänstemansförslaget. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     dagens ansvarsfördelning inom barn- och skolförvaltningen för hur 

tilläggsbeloppet fördelas bibehålls i nuläge, 

att     nivåerna för bedömning om tilläggsbelopp i denna tjänsteskrivelse 

används, 

att     den/de som har i uppdrag att besluta om tilläggsbelopp för 

kommunala enheters barn/elever utgår från förskolans/skolans 

dokumentation kring särskilt stöd, samt dokumenterar tilldelade 

tilläggsbelopp till kommunal enhet för framtida uppföljning, 

att     uppdra till Lunds skolors resurscentrum att följa upp tilldelningen 

för att åstadkomma ökad likvärdighet mellan enheter, såväl 

fristående som kommunala, samt ett utbildande och konsulterande 

uppdrag. 
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 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Protokollsanteckningar 
Monica Molin (S): Benämning TILLÄGGSBELOPP vid särskilt stöd 

som begrepp tydligare bör skilja sig från begrepp som används vid direkt 

skolpeng – TILLÄGGSRESURS för tydlighets skull så 

sammanblandning inte sker. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Skolområdeschefer  

Rektorer 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 8 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 58 Begäran om utökad driftsram för Tuna 
förskola (projekt Sofiebergs förskola), 
Lund 

Dnr BSN 2018/0153 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnden har fått utökad lokalkostnad år 2018 för Tuna 

förskola (projekt Sofiebergs förskola). Kostnaden avser en ny förskola. 

Förslaget innebär begäran om utökad driftsram med 1161 tkr år 2018 och 

med full helårseffekt om 2322 tkr från och med år 2019. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2018 dnr BSN 

2018/0153  

Internhyreskontrakt för lokal 1260-BAA-01-01 

Beslut 

BSN beslutar 
att     hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 1161 tkr år 

2018 och med 2322 tkr från och med år 2019 avseende 

tillkommande lokalkostnader. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 9 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 59 Revidering 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 beviljande/avslag av skolskjuts i enlighet med 

normerna.  

 Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 21 

mars 2018. 

  

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

2018/0005  

Delegationsordning för Barn- och skolnämnden 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anta föreliggande förslag till delegationsordning för Barn- och 

skolnämnden att gälla från och med den 21 mars 2018. 

  

Beslut expedieras till: 

Samtliga skolledare/chefer  

Akten   
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 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 60 Fastställande av miljöpolicy och 
information om miljöledningsarbetet 

Dnr BSN 2018/0095 

Sammanfattning 
Barn och skolnämnderna har sedan flera år haft miljöledningssystem och 

arbetat med miljöfrågor på ett strukturerat och engagerat vis. I och med 

sammanslagningen av nämnderna kommer miljöledningssystemen att 

fogas samman och samtidigt anpassas till dagens verksamhet. En del i 

detta arbete är att skapa en ny gemensam miljöpolicy.  

 En miljöpolicy utgör grunden för nämndens miljöarbete, kommunicerar 

dess ambitioner och underlättar för de anställda att efterleva uppsatta 

målsättningar. I denna tjänsteskrivelse presenteras ett förslag på en ny 

miljöpolicy för barn- och skolnämnden som uppfyller kraven på 

miljöledningssystem i Lunds kommun och lyfter viktiga åtaganden som 

framgår i LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar 

utveckling. 

Barn- och skolnämnden föreslås godkänna upprättat förslag på ny 

miljöpolicy. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 dnr 

BSN 2018/0096 

Förslag till ny miljöpolicy, upprättad den 12 februari 2018 

Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun, daterat den 2 juni 2016 

  

Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa upprättat förslag till miljöpolicy. 

  

Beslut expedieras till: 

Rektorer/förskolechefer/administrativa chefer   

Akten   
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§ 61 Fastställande av policy för besiktning 
av skolskjutshållplatser för barn- och 
skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0096 

Sammanfattning 
Med anledning av bildandet av ny barn- och skolförvaltning har en ny 

policy för besiktning av skolskjutshållplatser tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 dnr BSN 

2018/0096  

Bilaga 1 Policy för besiktning av skolskjutshållplatser 

Beslut 

BSN beslutar 
att     besluta om ny policy för besiktning av skolskjutshållplatser. 

Beslut expedieras till: 

Verksamhetschefer och områdeschefer  

Akten   
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§ 62 Antal utvecklingsdagar för förskola 
och fritidshem 

Dnr BSN 2018/0097 

Sammanfattning 
Med anledning av införandet av en ny förvaltning behöver antalet 

utvecklingsdagar för förskola och fritidshem fastställas gemensamt. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018, dnr 

2018/0097 

Beslut 

BSN beslutar 
att     förskolechefer och rektorer har rätt att årligen använda fem 

arbetsdagar som utvecklingsdagar för sin personal i förskola och 

fritidshem. 

Beslut expedieras till: 

Skolområdeschefer  

Förskolechefer  

Rektorer  

Akten   
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§ 63 Remiss: Detaljplan för del av Östra 
Torn 27:2 m.fl. i Lund (Trafikplats 
Ideon) - samråd 

Dnr BSN 2018/0023 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny på- och avfart för 

södergående fordon på väg E22 vid Ideon, samt ge möjlighet till en 

kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra.   

Planförslaget innefattar:  

Breddning av befintligt vägområde för motorvägen E22. 

Plats för vägbank samt bullerdämpande åtgärder i längs vägen. 

Avfart från motorvägen E22 som ansluter till Scheelevägen och 

Sölvegatan. 

Parkmark mot anslutande bebyggelse. 

  

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

2018/0023  

BN Underrättelse-Samråd 2018-01-12 Detaljplan för del av Östra Torn 

27_2 m.fl. (Trafikplats Ideon) – Nämnder  

BN Planbeskrivning 2017-12-01 Detaljplan för del av Östra Torn 27_2 

m.fl. (Trafikplats Ideon)  

BN Plankarta med illustration 2017-12-01 Detaljplan för del av Östra 

Torn 27_2 m.fl. (Trafikplats Ideon)  

BN Beslut 2017-12-14 § 231 Detaljplan del av Östra Torn 27.2 m. fl. 

Samråd (Trafikplats Ideon)   

BN Tjänsteskrivelse 2017-12-01 Detaljplan för del av Östra Torn 27_2 

m.fl. (Trafikplats Ideon)  

20180110_cykelvägar_alternativ 

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lägger en 

protokollsanteckning för socialdemokraterna. 

 

Protokollsanteckning Socialdemokraterna: 

Vi vill till förvaltningens yttrande förtydliga att vi ser det som ytterst 

angeläget att åtgärder görs vid ombyggnad av motorvägen för att 

motverka ökat buller och luftföroreningar för de skolor och förskolor 

som finns i E22ans närhet samt att gång, cykel och övriga transportvägar 

till och från enheterna planeras med trygghet och säkerhet i fokus.  
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Yanira Difonis (MP) yrkar att barn- och skolnämnden beslutar 

att     ändring av E22 görs på ett sådant sett att bullernivån inte 

överskrider dagens riktnivå samt 

att     det görs nya luftföroreningsmätningar nära E22. 

 

Staffan Bolin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar Socialdemokraternas protokollsanteckning 

som ett yrkande till en andra att-sats och bifall till förvaltningens förslag. 

Alexander Lewerentz (M) yrkar avslag på Yanira Difonis (MP) yrkande, 

avslag på Hanna Gunnarssons (V) yrkande och bifall till förvaltningens 

förslag. 

Mattias Horrdin (C) yrkar en protokollsanteckning och bifall till 

förvaltningens förslag. 

Yanira Difonis (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

John Sunnqvist (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag, avslag på 

Yanira Difonis (MP) yrkande och avslag på Hanna Gunnarssons (V) 

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 Hanna Gunnarssons (V) 

yrkande 

att Socialdemokraternas protokollsanteckning som ett yrkande till en 

andra att-sats. 

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande 

propositionsordning. 

Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) yrkande 

Nej för avslag till Hanna Gunnarssons (V) yrkande 

 

Omröstningen utfaller med 5 röster för och 5 röster emot. 

Yanira Difonis (MP) - 

Kenth Andersson (S) Ja 

Mårten Spanne (S) Ja 

Rita Borg (S) Ja 

Hanna Gunnarsson (V) Ja 
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Staffan Bolin (L)  Nej 

Alexander Lewerentz (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) yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition på avslag till Yanira Difonsis (MP) 

yrkande om två att-satser. 

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande 

propositionsordning. 

Ja för avslag till Yanira Difonsis (MP) yrkande 

Nej för bifall till Yanira Difonsis (MP) yrkande 

 

Omröstningen utfaller med 9 röster för och 2 röster emot. 

Yanira Difonis (MP) Nej 

Kenth Andersson (S) Ja 

Mårten Spanne (S) Ja 

Rita Borg (S) Ja 

Hanna Gunnarsson (V) Nej 

Staffan Bolin (L)  Ja 

Alexander Lewerentz (M) Ja 

Astrid Rugsveen (M) Ja 

Mattias Horrdin (C) Ja 

John Sunnqvist (KD) Ja 

Monica Molin (S) Ja 

Ordförande finner att nämnden beslutar för avslag till Yanira Difonis 

(MP) yrkande. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 

m.fl. i Lund (Trafikplats Ideon) – samråd, 

att    vi vill till förvaltningens yttrande förtydliga att vi ser det som ytterst 

angeläget att åtgärder görs vid ombyggnad av motorvägen för att 

motverka ökat buller och luftföroreningar för de skolor och 

förskolor som finns i E22ans närhet samt att gång, cykel och övriga 

transportvägar till och från enheterna planeras med trygghet och 

säkerhet i fokus. 
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Reservationer 
Miljöpartiet ser det som mycket allvarligt att på vissa lekområden i 

förskolan kommer bullernivån att öka med 3db utöver riktvärden - detta 

svarar till en fördubbling av bullernivån. Det noteras att nuvarande 

bullernivå ligger under riktvärden. 

 

I tjänsteskrivelsen finns formuleringen "av den anledningen bör särskilt 

vikt läggs vid bullerdämpning av förskolornas utemiljöer".  

Då det handlar om barnens hälsa vill vi att ändringen av E22 görs på ett 

sådant sett att bullernivån inte överskrider nuvarande riktnivån. Något 

annat är oansvarigt. 

Protokollsanteckningar 
Mattias Horrdin (C): En övertäckning av E22 i anslutning till 

planområdet bidrar till lägre bullernivåer.  

 

Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ är oroade över att 

bullernivån fortsätter att öka. Vi anser även att det bör göras nya 

luftföroreningsmätningar nära E22. 

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 17 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 64 Remiss: Detaljplan för del av Dalby 
31:49 m.fl. i Dalby - samråd 

Dnr BSN 2018/0044 

Sammanfattning 
Ärendet gäller att pröva lämpligheten att uppföra skola inom del av 

Dalby 31:49 m.fl., i enlighet med fördjupad översiktsplan för Dalby, 

Lunds kommun. Planförslaget innefattar förslag till ny skolbyggnad 

anpassad för elever F-6, behov av friyta tillhörande skolan samt 

integrerad idrottshall. Förslaget är nu föremål för remiss i samrådsskedet. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2018-03-12 dnr 

2018/0044  

Byggnadsnämndens beslut 2017-12-14 §230 dnr BN 2017/0530  

BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 17-12-01  

BN Tjänsteskrivelse 2017-12-01. Detaljplan för del av Dalby 31:49 m.fl i 

Dalby 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen som yttrande till 

samrådet. 

  

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Lisa Ganestam, Madeleine Rosqvist  

Byggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 18 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 65 Remiss: Detaljplan för Skymningen 5 
m.fl. i Lund - samråd 

Dnr BSN 2018/0157 

Sammanfattning 
Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, vill bygga och etablera sitt kontor 

inom fastigheten Skymningen 5. Deras behov av kontor täcker dock bara 

de två nedersta våningsplanen och de vill därför kunna använda 

byggrätterna ovanför till bostäder. Då gällande detaljplan inte medger 

bostäder behöver en ändring av detaljplanen för fastigheten genomföras 

som medger både kontor och bostäder. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2018 dnr BSN 

2018/0157  

BN Underrättelse-Samråd 2018-03-01 Detaljplan för Skymningen 5 m.fl. 

– Nämnder  

BN Planbeskrivning 2018-02-26 Detaljplan för Skymningen 5 m.fl  

BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2018-02-26 

Dpl för Skymningen 5 m.fl  

BN beslut 2017-08-24 §128 Detaljplan för Skymningen 5 m.fl  

BN Tjänsteskrivelse 2017-07-05 Detaljplan för Skymningen 5 m.fl 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för Skymningen 5 m.fl. i 

Lund – samråd. 

  

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 19 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 66 Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och 
förskolor 

Dnr BSN 2018/0045 

Sammanfattning 
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 

mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och 

skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i 

förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska 

erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. 

Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.   

Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår 

istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och 

skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ 

parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet 

vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket 

framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.   

För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt 

införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie 

måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför 

beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN 

2018/0045  

Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 

den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210 

Yrkanden 
Jens Modéer (MP) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP) 

återremittera för förtydligande samt 

att synliggöra och redogöra för vilka de ekonomiska konsekvenserna 

skulle vara,  

att lundaEko, agenda 2030 samt WHO/Livsmedelsverket 

rekommendationer beaktas 

att föreslå kompetenshöjande insatser för att möta en ökad efterfrågan av 

vegetarisk kost. 

 

Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Alexander Lewerentz 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 20 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

(M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L) och John Sunnqvist (KD) 

bifall till förvaltningens förslag och avslag till återremiss. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden. 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandena  

 

Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande 

Nej till Jens Modéers (MP) yrkande 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Anderssons 

(S) med fleras yrkande. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som 

norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-07. 

Reservationer 
Miljöpartiet föreslog en återremiss då vi ansåg att Barn- och 

skolförvaltningens svar vara bristfälligt.  

Enligt tjänsteskrivelsen antas det bli dyrare med vegetabilisk kost. Detta 

är inte korrekt. Animalisk kost är generellt dyrare än vegetabilisk kost. 

Tjänsteskrivelsen initierar att måltidsservice inte har möjlighet att hantera 

omställningen till vegetabilisk kost då det inte finns tillräcklig kunskap 

bland personal ute på enheterna att tillhandahålla näringsriktig kost. BSF 

bör därför föreslå att måltidsservice aktivt höjer kompetens hos 

personalen för att möta ett ökat behov och efterfrågan av vegetabilisk 

kost.  

Vi menar att för att klara målen i LundaEko II bör måltiderna inom skola 

och förskola bli mer växtbaserade. Detta krävs också för att möta de 

klimatmål som går att finna i agenda 2030.  

Omvärldsanalysen var heller inte grundad i fakta utan rent spekulativ. 

Av den anledningen väljer vi i Miljöpartiet att reservera oss mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt Initiativ instämmer i Miljöpartiets 

yrkande. 

 

Beslut expedieras till:  

Kommunkontoret 

Akten 
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 21 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 67 Information om 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* 

4. Syskonförtur, för elever i F – år 3 

5. Relativ närhet 

*Gäller endast önskemål om skolplacering till förskoleklass 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars   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  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 22 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

” Urvalsprinciper med förtydligande och definition för grundskolans år 

F-9 i Lunds kommun”, denna tjänsteskrivelse 

  

Beslut 

BSN beslutar 
att     lägga informationen till handlingarna. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 23 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 68 Fastställande av 
dokumenthanteringsplan för barn- och 
skolnämnden - Naturskolan 

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 som fastställdes av   barn- och skolnämnden 

2018-01-24.  

 

 Barn- och skolnämnden ska fatta beslut om förslaget på en 

ny dokumenthanteringsplan för Naturskolan. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars   2018 dnr BSN 

2018/0016  

Barn- och skolnämndens beslut den 24 januari 2018, § 13   dnr BSN 

2018/0022 

  

Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa dokumenthanteringsplanen för Naturskolan. 

  

Beslut expedieras till: 

Stadsarkivet 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 24 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 69 Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr BSN 2018/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen 

§35 Beställning Flygelskolan – 2018-02-07 (BSL 2017/0200) 

§36 Beställning Parkskolan – 2018-02-07 (BSL 2017/1146) 

§38 Skrivelse ”Utred kapacitetsutnyttjandet avseende Lunds lokaler för 

pedagogisk verksamhet” – 2018-02-07  

§49 Handlingsplan för kompetensförsörjning 2017-2018 – 2018-02-07   

Protokoll från kommunfullmäktige 

§31 Simon Tyrbergs (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

skolnämnden – 2018-03-01  

§33 Ursula Savonius (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

skolnämnden – 2018-03-01  

§35 Vera Johnssons (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

skolnämnden – 2018-03-01   

Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds 

kommuns klagomålshantering, Gunnesboskolan – beslut 2018-02-08 

(BSN 2018/0025) 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds 

kommuns klagomålshantering, Fågelskolan – beslut 2018-02-09  

(BSL 2017/1160)   

Anmälan 

Avstängning av elev på Fäladsskolan, Lund – beslut 2018-02-13  

(BSN 2018/0216) 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 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 25 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 70 Anmälan av delegerade beslut 
Dnr BSN 2018/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Anmälan till huvudman samt utredning 

och vidtagna åtgärder vid anmälan om diskriminering eller kränkande 

behandling.   

Ekonomiadministratör delegationsbeslut, förteckning 2  

Förskola: Yttrande inför att barn ska gå i annan kommuns barnomsorg.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Yttrande inför att elev ska fullgöra 

skolgång i annan kommun. Tillåtelse för barn att gå i förskoleklass/elev 

att fullgöra skolgång/placeras på fritidshem i annan kommun.   

Dalby/Torna Hällestads delegationsbeslut, förteckning 3-7  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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

anställning.   

Genarps delegationsbeslut, förteckning 8-10  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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

anställning.   

Södra Sandbys delegationsbeslut, förteckning 11-13  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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

anställning.   

Veberöds delegationsbeslut, förteckning 14-17  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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

anställning.  

 

Centrum/Torns delegationsbeslut, förteckning 18-21  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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

anställning.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att skolplikten ska upphöra 

tidigare eller senare i förhållande till huvudregeln. Anmälan till 

huvudman samt utredning och vidtagna åtgärder vid anmälan om 

diskriminering eller kränkande behandling.   

Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården delegationsbeslut, 

förteckning 22-24  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 26 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

anställning.  

Ekonomiärenden: Gällande verksamhetsspecifika varor och tjänster 

fastställa förfrågningsunderlag, anta anbud, teckna avtal samt avbryta 

upphandling.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att skolplikten ska upphöra 

tidigare eller senare i förhållande till huvudregeln. Anmälan till 

huvudman samt utredning och vidtagna åtgärder vid anmälan om 

diskriminering eller kränkande behandling.   

Linero/Tuna/Östra Torn delegationsbeslut, förteckning 25-28  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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

anställning.  

Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid 

föräldraledighet och arbetslöshet.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att skolplikten ska upphöra 

tidigare eller senare i förhållande till huvudregeln. Beslut om 

skolplacering. Anmälan till huvudman samt utredning och vidtagna 

åtgärder vid anmälan om diskriminering eller kränkande behandling.   

Norra Fäladens delegationsbeslut, förteckning 29  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen. 

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

2018/0007 

Beslut 

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

  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 27 (27) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-03-21   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

§ 72 Skoldirektören informerar 
 

Skoldirektören informerar att rekryteringen är klar av fyra chefer som ska 

ingå i förvaltningsledningen. 

Ekonomichef – André Levin (idag ekonomichef i Trelleborg) 

HR-chef – Charlotte Svensson (idag HR-chef i Svedala kommun) 

Verksamhetschef förskola – Aleksandra Rodenkrants Hagström (idag 

förvaltningschef i Skurups kommun) 

Verksamhetschef grundskola – Serene Rosberg (idag biträdande 

förvaltningschef och utbildningschef för grundskola och grundsärskola i 

Trelleborgs kommun) 

Arbetet pågår med rekrytering av ytterligare en chef för kvalitets- och 

myndighet. 

De nya cheferna kommer att vara på plats senast i mitten av augusti. 

 


