
 

   

Barn- och skolnämnden Protokoll 1 (24) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 BSN 2018/0701  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnden 
 

Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-06-19 klockan 

17.15–21.00 

  

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 fr o m §110 kl 17:30 

Hanna Gunnarsson (V) 

Alexander Lewerentz (M) 

Mattias Horrdin (C) 

  

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

§109 

Charlotte Svanberg (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M) 

Håkan Friberg (L), tjänstgörande för John Sunnqvist (KD) 

  

Ersättare Rita Borg (S) 

Agneta Geijer (S) 

Sushma Uthappa-Schwerdt (L) 

Karin Nilsson (C) 

  

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN 

Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN 

Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN 

Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN 

Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN 

Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN 

Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN 

Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR 

Hoang Qvarfordt, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Mårten Spanne (S) 

  

Paragrafer § 108-123 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, torsdagen 21 

juni 2018 kl 09:00 

 

 

 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 2 (24) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 BSN 2018/0701  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  

Ordförande  

 Monica Molin (S) 

  

  

Justerare  

 Mårten Spanne (S) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-06-19 

  

Paragrafer § 108-123 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-29 Datum då anslaget tas ned 2018-07-23 

  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen 

  

  

Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 3 (24) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 BSN 2018/0701  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Barn- och skolnämnden Protokoll 4 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 Fastställande av föredragningslista 
och val av justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Mårten Spanne (S) och 

ersättare Mattias Horrdin (C). Justering äger rum torsdagen den 21 juni 

2018 kl 09.00 på Barn- och skolkontoret.  
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 5 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 109 Information om ekonomisk uppföljning 
per den 31 maj 2018 

Dnr BSN 2018/0697 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämndens helårsprognos visar på ett nollresultat gentemot 

tilldelad ram på 2 526,9 mnkr, efter kompensation för volymförändringar 

inom förskolan och grundskolan enligt regelverket för direkt skolpeng. 

Volymavvikelser motsvarar ca -56 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2018 dnr BSN 

2018/0697  

Bilaga Månadsrapport Maj 2018 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse informationen är föredragen och lägga den ekonomiska 

redovisningen per den 31 maj 2018 för barn- och skolnämnden till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 6 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 110 Begäran om utökad driftsram för 
Körsbärets förskola, Lund 

Dnr BSN 2018/0302 

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

Körsbärets förskola. Kostnaden avser en ny förskola. Förslaget innebär 

begäran om utökad driftsram med 808 tkr år 2018 och med full 

helårseffekt om 1492 tkr från och med år 2019. 

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

2018/0302  

Internhyreskontrakt för lokal 1223-BAA-L01-01 

Beslut 

BSN beslutar 
att     hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 808 tkr år 2018 

och med 1492 tkr från och med år 2019 avseende tillkommande 

lokalkostnader. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 7 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 111 Befolkningsprognos 2017-2024 med 
utblick till 2031 

Dnr BSN 2018/0248 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltningen informerar om förändringar i   befolkningen 

mellan åren 2017- 2023 för barn i åldrarna 0 till 15 år i bilaga   1 

Befolkningsprognos 2017-2023. 

Befolkningsprognosen för perioden 2017-2023 visar en ökning av antalet 

barn och unga i åldrarna 1 – 15 år, från 20 662 vid årsskiftet 2017 – 2018 

till   21 985 individer 2023. Detta är en ökning med 1 323 barn och unga 

i de åldrar som barn och skolnämnden har ansvar för i förskola och skola. 

Antalet barn i förskoleålder (1-5 år) förväntas öka med 210 och antalet 

elever i grundskola prognostiseras öka med 1 113 individer om vi jämför 

år 2023 med 2017. Befolkningsökningen är vidare ojämnt fördelad 

mellan åldrar och områden. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2018 dnr 

2018/0248  

Bilaga 1 Befolkningsprognos 2017-2023 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse informationen är föredragen och därmed tagna till 

handlingarna. 

  

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden  

Kommunkontoret  

Skolledare inom Barn- och skolförvaltningen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 8 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 112 Information om skolplacering till 
förskoleklass och åk 1, 2018  

Dnr BSN 2018/0430 

Sammanfattning 
2018 finns det drygt 1500 barn inom Lunds kommun som kan börja 

förskoleklass eller årskurs 1. Vårdnadshavare har haft möjlighet att 

lämna in sina önskemål via e-tjänst på www.lund.se.  

 

Under tiden 30 november 2017 och 31 januari 2018 lämnade 

vårdnadshavarna i Lunds kommun in 1304 önskemål om skolplacering i 

kommunal skola via e-tjänsten. 79 vårdnadshavare meddelade via e-

tjänsten att de ämnar att placera eleven i fristående skola.  

 

Anledningar till att vårdnadshavare inte lämnar några önskemål är främst 

att de istället väljer friskolor och inte meddelar huvudmannen. 

Förskoleklassen är från hösten 2018 en obligatorisk skolform och 

möjligheten att stanna ytterligare ett år i förskolan är numer reglerad via 

beslut om uppskjuten skolstart. Riksdagsbeslutet kring den obligatoriska 

förskoleklassen kom den 15 november 2017. Detta sena beslut kan tänkas 

ha inverkat på att en grupp vårdnadshavare inte lämnat några önskemål.   

 

Av de 1304 önskemålen gällde1291 önskemål till förskoleklass. 

Resterande årskurs 1. Av de till förskoleklassen inlämnade önskemålen 

tilldelades 1199 sitt förstahandsönskemål. 58 tilldelades sitt 

andrahandsönskemål och 30 stycken tilldelades sitt tredjehandsönskemål. 

Fyra stycken fick ingen av de skolor de önskat. 

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

2018/0430 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse informationen är föredragen och därmed tagna till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 9 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 113 Information om lokalplanering för 
barn- och skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0424 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltningen informerar om förändringar i Barn- och 

skolnämndens lokalplan. I ärendet finns en sammanställning av 

beslutsgången samt tidsplanering för lokalplanen. Barn- och 

skolförvaltningen informerar också om status för specifika projekt.   

Vid detta möte informeras bland annat om följande:    

 -Beställningar som nämnden ska genomföra under hösten. 

-Förändringar i investeringsprojekten på Enestugan och Svaleboskolan. 

  

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

2018/0424  

BSN Bilaga 1 2018-06-11 Information om lokalplanering  

BSN Bilaga 2 2018-06-11 Status investeringsprojekt 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse informationen föredragen och därmed tagna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 10 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 114 Skolinspektionens tillsyn i Lunds 
kommun 

Dnr BSN 2018/0103 

Sammanfattning 
Under våren 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i 

Lunds kommun. Förskolor, fritidshem, grundskola och grundsärskola har 

granskats på huvudmannanivå. Skolinspektionen har i sina beslut till 

huvudmannen riktat föreläggande gällande vissa delar kring 

mottagningen av nyanlända och uppföljning av resultat i 

grundsärskolan. 

Vidtagna åtgärder ska redovisas för Skolinspektionen senast 20 

september 2018. 

I bilaga 1 och 2 redovisas Lunds kommun svar på åtgärder till 

Skolinspektionen. 

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att fastställa svar till 

Skolinspektionen med anledning av tillsyn av Lunds kommun (bilaga 1 

och bilaga 2). 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2018 dnr 

2018/01103  

Skolinspektionens Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lunds 

kommun. 2018-03-29  

Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Lunds kommun 2018-04-04 

  

Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa yttrande till Skolinspektionen med anledning av tillsyn av 

Lunds kommun (bilaga 1 och bilaga 2). 

  

Beslut expedieras till: 

Skolinspektionen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 11 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 115 Remiss: Detaljplan för Vallkärratorn 
8:18 och del av 17:1 m.fl. i Stångby - 
samråd 

Dnr BSN 2018/0594 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skapandet av ett nytt 

bostadsområde med 320 bostäder med tillhörande gator, förskola och 

parkområde med damm för fördröjning och rening av dag- och 

dräneringsvatten. 

Planförslaget innefattar:  

Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder En förskola för 

8 avdelningarEtt gruppboende med 6 lägenheterPark med damm för 

fördröjning och rening av dag- och dräneringsvattenNytt gatunät som 

försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande 

gatunät 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 dnr BSN 

2018/0594  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06  

Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-04-06  

Illustration, upprättad 2018-04-06  

Planbeskrivning, upprättad 2018-04-06 

Yrkanden 
Mattias Horrdin (C) yrkar med instämmande av Hanna Gunnarsson (V) 

att uppmana byggnadsnämnden att omarbeta planen så att förskolan 

placeras på det tidigare anstaltsområdet.   

Monica Molin (S) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP), 

Staffan Bolin (L) och Alexander Lewerentz (M) avslag på Mattias 

Horrdins (C) yrkande och bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.   

Ordförande ställer proposition på yrkandena   

Ja till Monica Molins (S) yrkande  

Nej till Mattias Horrdins (C) yrkande   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Monica Molins 

(S) med fleras yrkande. 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 12 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

tjänsteskrivelse Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 

m.fl. i Stångby, Lunds kommun - samråd. 

Reservationer 
Mattias Horrdin (C) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 13 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 116 Remiss: Detaljplan för Grynmalaren 37 
och 38 m.fl. i Lund - samråd 

Dnr BSN 2018/0595 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är skapa förutsättningar för att ta helhetsgrepp 

för området och skapa bättre förutsättningar för förskolan i området. 

Planförslaget möjliggör: 

• 7000 kvm ny bebyggelse, cirka 80 stycken bostadslägenheter och krav 

om att 50% av Lilla Tvärgatans fasadlängd ska utgöras av 

verksamhetslokaler. 

• Förskola, antingen tillbyggnad till befintlig förskolebyggnad, 

Grynmalaregården, med totalt sex avdelningar eller en ny 

förskolebyggnad, • En ny transformatorstation. 

• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Wermlands nations 

byggnader och varsamhetsbestämmelser för Grynmalaregårdens 

förskolebyggnad. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-08 dnr BSN 

2018/0595 

 Detaljplan för Grynmalaren 37 BN Underrättelse-Samråd 2018-05-04 

Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m.fl. - Nämnder 06 

BN Planbeskrivning 2018-04-06 Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 

m.fl 

BN Plankarta med planbestämmelser och illustration 2018-04-06 Dpl för 

Grynmalaren 37 och 38 m.fl 

BN Beslut 2018-04-19 § 76 Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m.fl 

BN Tjänsteskrivelse 2018-04-06 Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 

m.fl 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2018-06-08 Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 

m.fl - samråd. 

  

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 14 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 117 Remiss: Detaljplan för Stora Råby 
33:15 m.fl. i Lund (Södra Råbylund 
etapp III söder) - samråd 

Dnr BSN 2018/0596 

Sammanfattning 
Föreslagen detaljplan ligger inom stadsdelen Södra Råbylund och ingår i 

den tredje och sista utbyggnadsetappen av området. Södra Råbylund 

består idag av en blandning av flerbostadshus, radhus, friliggande villor, 

skolor och förskolor. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny 

flerbostadsbebyggelse i 3-6 våningar samt radhusbebyggelse i 2 våningar 

med tillhörande gator, gång- och cykelvägar, torg och parkmark samt 

skola (F-3) med idrottshall, kontor, handel och äldreboende. Syftet är 

även att pröva lämpligheten att ersätta befintlig dagvattenkulvert med en 

kanal som transporterar dagvattnet genom planområdet. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-08 dnr BSN 

2018/0596  

BN Underrättelse-Samråd 2018-05-04 Detaljplan för Stora Råby 33_15 

m.fl. - Nämnder  

BN Planbeskrivning 2018-04-06 Detaljplan för Stora Råby 33_15 m.fl  

BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2018-04-06 Detaljplan för 

Stora Råby 33_15 m.fl  

BN Illustration 2018-04-06 Detaljplan för Stora Råby 33_15 m.fl  

BN Beslut 2018-04-19 § 77 Detaljplan för Stora Råby 33.15 m.fl  

BN Tjänsteskrivelse  2018-04-06 Detaljplan för Stora Råby 33_15 m.f 

Yrkanden 
Mattias Horrdin (C) yrkar följande tilläggsyrkande 

att     till yttrandet tillägga att skolans placering i anslutning till 

brandstationen ställer höga krav på fysiska barriärer mot Sydöstra vägen. 

Staffan Bolin (L) yrkar med instämmande av Mårten Spanne (S), 

Alexander Lewerentz (M), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson 

(V) bifall till förvaltningens förslag och Mattias Horrdins (C) 

tilläggsyrkande. 

 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 15 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

tjänsteskrivelse Detaljplan för Stora Råby 33_15 m.fl. – samråd, 

att    till yttrandet tillägga att skolans placering i anslutning till 

brandstationen ställer höga krav på fysiska barriärer mot Sydöstra 

vägen. 

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret  

Stadsbyggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 16 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 118 Remiss: Detaljplan för 
fyrspårsutbyggnad Flackarp - Högevall 
i Lund (station Klostergården) - 
samråd 

Dnr BSN 2018/0602 

Sammanfattning 
Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. 

Byggstart skedde hösten 2017 för del av sträckan. Denna detaljplan är en 

del av planeringsarbetet för att medge kapacitets-ökningen och innebär 

ett nytt stationsläge för pågatåg vid Klostergården. Stationsläget kommer 

att förbättra kopplingen av befintliga och framtida bostäder till centrum 

och regionen genom en strategisk placering mellan Klostergården, 

rekreationsstråket Höje å och Sparbanken Skåne arena. 

Konsekvenser av fyrspåret och pågatågstationen är förutsättningar för 

bättre kommunikationer med tåg och därmed ökad tågtrafik, men även 

större barriäreffekt samt ökade bullerstörningar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-08 dnr BSN 

2018/0602  

BN Underrättelse-Samråd 2018-05-04 Detaljplan för Fyrspårsutbyggnad 

Flackarp - Högevall  

BN Planbeskrivning 2018-04-06 Detaljplan för Fyrspårsutbyggnad 

Flackarp_Högevall  

BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2018-04-06 Dpl för 

Fyrspårsutbyggnad Flackarp_Högevall  

BN Illustration blad 1 2018-04-06 Detaljplan för Fyrspårsutbyggnad 

Flackarp_Högevall  

BN Illustration blad 2 2018-04-06 Detljplan för Fyrspårsutbyggnad 

Flackarp_Högevall  

BN Beslut 2018-04-19 § 75 Detaljplan för Fyrspårsutbyggnad Flackarp – 

Högevall  

BN Tjänsteskrivelse 2018-04-06 Detaljplan för Fyrspårsutbyggnad 

Flackarp_Högevall 

  

 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 17 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

tjänsteskrivelse Detaljplan för fyrspårsutbyggnad Flackarp – 

Högevall – samråd. 

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret  

Stadsbyggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 18 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 119 Remiss: Motion från Moderaterna – 
Inför ett digitalt jämförelseverktyg för 
att stärka skolvalet inom förskola och 
grundskola i Lunds kommun 

Dnr BSN 2018/0155 

Sammanfattning 
Moderaterna i Lunds kommun har lämnat in en motion, där det föreslås 

att ett digitalt jämförelseverktyg, för att stärka skolvalet inom förskola 

och grundskola införs. Intentionen är att underlätta för elever och 

föräldrar att göra de val till förskola och skola som passar dem bäst. 

Helsingborgs stad lyfts som ett exempel och moderaterna menar vidare 

att även Lunds kommun borde tillgodose sådan service till föräldrar och 

elever i Lund för att underlätta deras skolval. Vidare föreslås att 

kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd 

med den fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg 

för förskolor och grundskolor i Lund. 

Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till Moderaternas motion 

och avser att i samarbete kommunkontoret utreda möjligheter och 

kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 dnr BSN 

2018/0155 

Yrkanden 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att uppmana kommunstyrelsen att föreslå  

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Alexander Lewerentz (M) yrkar med instämmande av Mattias Horrdin 

(C), Staffan Bolin (L), Charlotte Svanberg (M) och Håkan Friberg (L) 

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

yrkande. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.   

Ordförande ställer proposition på yrkandena  

Ja till Hanna Gunnarssons (V) yrkande  

Nej till Alexander Lewerentz (M) yrkande 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hanna 

Gunnarssons (V) yrkande.   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 19 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande 

propositionsordning. 

Ja för avslag till förvaltningens förslag 

Nej för avslag till förvaltningens förslag 

 

Omröstningen utfaller med 6 röster för avslag till förvaltningens förslag 

och 5 röster emot. 

Yanira Difonis (MP) - Ja 

Kenth Andersson (S) Ja 

Mårten Spanne (S) Ja 

Jens Modéer (MP) Ja 

Hanna Gunnarsson (V) Ja 

Staffan Bolin (L)  Nej 

Alexander Lewerentz (M) Nej 

Charlotte Svanberg (M) Nej 

Mattias Horrdin (C) Nej 

Håkan Friberg (L) Nej 

Monica Molin (S) Ja 

Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 

till beslut. 

Beslut 

BSN beslutar 
att   uppmana kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

Reservationer 
Alexander Lewerentz (M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L), 

Charlotte Svanberg (M) och Håkan Friberg (L) anmäler reservation till 

förmån för eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 20 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 120 Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr BSN 2018/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunfullmäktige   

§69 KF Anmälningar – 2018-04-26  

§71 Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser. 

Revisionsberättelse – 2018-04-26   

 

Protokoll från kommunstyrelsen 

§63 Lundaförslag Avstå från flaskvatten – 2018-02-07  

§120 Beställning av kulturhus i Folkparken i Lund – 2018-05-02  

§124 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 mars 2018 –  

2018-05-02 

§129 Arbetsmiljömål för Lunds kommun – 2018-05-02 

Protokoll från tekniska nämnden  

§101 Parkeringsplan för Lunds stadskärna – 2018-04-18 

Förvaltningsremiss 

Remiss om tillsynsverksamhet i privata skolor och förskolor –  

2018-05-03 (BSN 2018/0517)   

Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut (Hyddans förskola) om att 

lämna anmälan till Lunds kommuns klagomålshantering– beslut  

2018-04-19 (BSN 2018/0088)  

Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Fågelskolan och 

generella uppgifter avseende elevhälsan i Lunds kommun – beslut  

2018-04-20 (BSN 2018/0080)  

Uppföljning av Skolinspektionens beslut (Svaneskolan) om att lämna 

anmälan till Lunds kommuns klagomålshantering– beslut 2018-05-18 

(BSN 2018/0107)  

Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Östratornskolan 

i Lunds kommun– beslut 2018-05-23 (BSL 2017/1161) 

Barn- och elevombudet 

Svaleboskolan – beslut 2018-05-28 

Skrivelse 

MFF-profil – utanförskap (anonym) – 2018-05-13 (BSN 2018/0617)  

Om Apelskolan – 2018-05-2, 2018-05-23 

Skrivelse från S och MP – Inför porrfilter på skolornas nätverk –  

2018-06-08 (BSN 2018/0752) 

Skrivelse angående MFF akademin 

BSN Tjänsteskrivelse 2018-06-07 Ordförande beslut 

BSN Tjänsteskrivelse 2018-06-07 Bilaga 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 21 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förvaltningsrätten i Malmö  

Dom 2018-06-07 

Frånvaro som överstiger 20 procent 

Maria Montessori-skola Lund – 2018-03-31 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 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 22 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 121 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. Beslut om yttrande i 

detaljplaneärendes utställningsskede i de fall där nämnden i tidigare 

skede inte haft någon erinran över detaljplanen. Beslut om att utse 

vikarierande dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om högst 12 

månader.  

Ekonomiärenden: Beslut att teckna hyresavtal inom nämndens 

verksamhetsområde för externa hyresavtal med en årshyra om maximalt 

1 000 000 kr, samt beslut att säga upp lokalhyresavtal som tecknats av 

delegaten.   

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen. Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön 

under pågående avtalsperiod. Beslut om disciplinär åtgärd, skriftlig 

varning, löneavdrag samt avstängning   

Chef skolkontoret delegationsbeslut, förteckning 2  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

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

anställning.   

Centrum/Torn delegationsbeslut, förteckning 3-5  

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

tidigare eller senare i förhållande till huvudregeln. Beslut om 

skolplacering.   

Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården delegationsbeslut, 

förteckning 6-7  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen.  

Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid 

föräldraledighet och arbetslöshet.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering.   

Norra Fäladens delegationsbeslut, förteckning 8  

Förskoleklass: Beslut om tillsyn högst 30 minuter före respektive efter 

ordinarie öppettider.  

 

Lunds skolors resurscentrum delegationsbeslut, förteckning 9  

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

Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa huvudsakligen ämnen 

eller ämnesområden. 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 23 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 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 24 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

§ 123 Skoldirektören informerar 
 

Skoldirektören informerar att ordinarie dataskyddsombudet kommer att 

vara föräldraledig under perioden 1 augusti 2018 – 31 maj 2019. 

Skoldirektören har på delegation att utse vikarierande dataskyddsombud 

för tidsperioder om högst 12 månader. Kommunkontoret har anställt en 

jurist som ska vikariera på den ordinaries tjänst. Skoldirektören utnämner 

denna, som vikarierande dataskyddsombud för barn- och skolnämnden.   

De nya utbildningsområdena inom barn- och skolförvaltningen 

presenteras. Det blir sju utbildningsområden, tre för förskolan och fyra 

för grundskolan. Respektive område kommer att ledas av en 

utbildningschef. 

 


