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 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-09-19 BSN 2018/0984 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnden 
 
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-09-19 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) 
Astrid Rugsveen (M) 
Mattias Horrdin (C) 
John Sunnqvist (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) 

Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V) 
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Alexander 
Lewerentz (M) 

  
Ersättare Agneta Geijer (S) 

Charlotte Svanberg (M) 
Håkan Friberg (L) 
Sushma Uthappa-Schwerdt (L) 
Karin Nilsson (C) 

  
Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN 
Robert Dahlqvist, Bitr Förvaltningschef, BSN 
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN 
André Levin, Ekonomichef, BSN 
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN 
Aleksandra Rodenkrants Hagström, Verksamhetschef förskola, 
BSN 
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN 
Cecilia Lundborg Fehrlund, Utvecklingsledare, BSN 
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN 
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN 
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN 
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN 
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN 
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR 
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet 
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Justerare Staffan Bolin (L) 
  
Paragrafer § 131-148 
  
Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund måndag 24 

september 2018 kl 09:30 
 
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 2018-09-19 
  
Paragrafer § 131-148 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 Elisabeth Salomonsson 
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§ 131 Fastställande av föredragningslista och val 
av justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Staffan Bolin (L) och 
ersättare Yanira Difonis (MP). Justering äger rum måndagen 
den 24 september 2018 kl 09.30 på Barn- och skolkontoret.  

Inledning: Jytte Lindborg, skoldirektör, presenterar den nya 
förvaltningsledningen, som består av verksamhetschef 
förskola Aleksandra Rodenkrants Hagström, verksamhetschef 
grundskola Serene Rosberg, HR-chef Charlotte Svensson, 
ekonomichef André Levin och kvalitets- och myndighetschef Linda 
Abrahamsson.  
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§ 132 Inrättande av familjecentral 
Dnr BSN 2018/0813 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lunds kommun och socialnämnden har 
gemensamt gett förvaltningarna i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att i samverkan med Region Skåne och primärvården 
starta en familjecentral på Norra Fäladen. En familjecentral är en 
samverkan och samlokalisering mellan mödra- och barnhälsovård 
samt socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till 
hela familjen och kan erbjuda ett tvärprofessionellt familjestöd i 
form av barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare, socionomer och 
ibland psykologer som arbetar tillsammans kring barnfamiljen.  
Familjecentraler fyller en viktig funktion i det förbyggande arbetet 
och har förutsättningar för att dels kunna sätta in stöd och ge råd i 
ett tidigt skede, dels främja en positiv anknytning mellan barn och 
förälder. 

Beslutsunderlag 
Barn-och   skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018 
dnr BSN 2018/0813 
 Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, §146 dnr KS 
2015/0105 
 Förslag till Avsiktsförklaring mellan Lunds kommun och Region 
Skåne om etablering av familjecentral 

Beslut 

BSN beslutar 
att     ställa sig bakom avsiktsförklaringen, 
att     ge förvaltningen i uppdrag att etablera en familjecentral 

på Norra Fäladen, 
att     ekonomiska konsekvenser ska beaktas i samband med 

budgetarbetet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Akten   
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§ 133 Ekonomisk delårsrapport per 2018-08-31 
med bokslutsprognos 

Dnr BSN 2018/0151 

Sammanfattning 
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 augusti 2018 
till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för 
helåret och ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad 
riktning i förhållande till mål och ekonomiskt utrymme. 

Barn- och skolnämndens helårsprognos visar ett nettounderskott på 
ca 61 mnkr gentemot tilldelad ram på 2526,9  mnkr. Prognosen har 
en volymavvikelse motsvarande ca 56 mnkr som ska kompenseras 
enligt regelverket för direkt skolpeng. Kommungemensam 
lokaleffektivisering på 5 mnkr saknar finansiering. Osäkerhet råder 
framförallt kring antal förskolebarn under hösten samt utfallet av 
löneökningen för lärarorganisationerna eftersom centralt avtal ännu 
inte är klart.   

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 
2018 dnr BSN 2018/0151  
Bilaga  Delårsrapport augusti, BSN 

Beslut 

BSN beslutar 
att      anse resultatredovisningen föredragen och därmed tagen till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  
Akten   
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§ 134 Resultatredovisning av måluppfyllelse åk F-9 
Dnr BSN 2018/0952 

Sammanfattning 
I resultatredovisningen redovisas elevernas måluppfyllelse från åk F-
9 i hela Lund. Både avseende grundskola och grundsärskola. Vidare 
redovisas hur eleverna i Lund klarat sig på de nationella proven i 
svenska, engelska och matematik för årskurserna 3, 6 och 9 samt hur 
meritvärdet sett ut de senaste fem åren samt behörigheten till 
gymnasieskolan. Antalet elever i åk 6 och åk 9 som inte nått 
kunskapskraven redovisas också. 
  
 I Lund är måluppfyllelsen god och har ökat de fem senaste åren. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 
2018 dnr BSN 2018/0952  
Bilaga med resultatredovisning 

Beslut 

BSN beslutar 
att      anse resultatredovisningen är föredragen och därmed tagen till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 135 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: 
  -Återrapport från nämndens lokaldag med fokus på planeringen för 
skolområdet   LTÖ. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2018 
dnr BSN 2018/0424  
 BSN Bilaga 1 2018-0 Information om lokalplanering 

Beslut 

BSN beslutar 
att      anse informationen föredragen och därmed tagna till 

handlingarna. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 136 Remiss: Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl i 
Lund - samråd 

Dnr BSN 2018/0916 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret fick 2017-02-02 i uppdrag att genom 
detaljplan pröva lämpligheten av att uppföra en ny gymnasieskola 
inom Pastor Svane 1 m fl. i Lund. Serviceförvaltningen har genomfört 
en arkitekttävling. Det vinnande förslaget har legat till grund för 
detaljplanens samrådsförslag. Barn- och skolförvaltningen anser att 
det i planbeskrivningen tydligare bör framgå att Svaneskolans elever 
kommer äta mat på den nya gymnasieskolan. Knappt 400 elever 
kommer dagligen transportera sig mellan Parkskolan och Hedda 
Andersson gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2018 
dnr BSN 2018/0916  
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2018-
08-08 Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl  
BN Planbeskrivning 2018-08-08 Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl  
BN Tjänsteskrivelse 2018-08-08 Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl 

Beslut 

BSN beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse 2018-09-09 Detaljplan för Pastor 
Svane 1 m fl 

Protokollsanteckningar 
Staffan Bolin (L): Liberalerna var emot beslutet om rivning av den 
välfungerande och kulturhistoriskt intressanta Svaneskolan. Vi 
föreslog en annan central placering av den femte gymnasieskola. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden  
Akten   
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§ 137 Remiss: Detaljplan för del av Idalaskolan 1 
och del av Veberöd17:2 i Veberöd - samråd 

Dnr BSN 2018/0755 

Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram över del av Idalaskolan 1 och 
del av Veberöd 17:2 i Veberöd, Lunds kommun. 

Syftet med planen är att planera för bostäder och bevara 
naturområde på kommunalägd mark. De 300-360 bostäder som 
planeras omfattas av 20 villor, 160 radhus och 180 lägenheter. 
Planområdet innefattar fastigheten Idalaskolan 1, Idalafältet och 
skogen inom fastigheten Veberöd 17:2 fram till Nils Påls väg. 
Detaljplanen är nu föremål för remiss i samrådsskede. 

Området planeras med flexibla bestämmelser gällande fördelning 
mellan olika bostadstyper vilket gör att behovet av förskole- och 
grundskoleplatser påverkas olika beroende på vilken bostadstyps 
som byggs. Nya Idalaskolan byggs först för att ersätta befintliga 
byggnader med en kombiskola, men kan sedan byggas ut för att möta 
framtida behov, eftersom tomten medger det. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-05  
Detaljplanekarta med planbestämmelse, upprättad 2018-05-09  
Illustration, upprättad 2018-05-09  
Planbeskrivning, upprättad 2018-05-09 

Beslut 

BSN beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse 2018-09-05 Detaljplan för del av 
Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2 i Veberöd. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden  
Akten   
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§ 138 Remiss: Detaljplan för del av Galgevången 
1:20 m.fl. i Lund - samråd 

Dnr BSN 2018/0801 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden, har ansökt om upprättande av ny detaljplan för 
del av Galgevången 1:20 m fl i Lund. Stadsbyggnadskontoret har på 
uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat planförslag innehållande 
byggrätter för bostadsändamål inom planområdet.   

Barn- och skolförvaltningen bedömer att planändringen inte 
påverkar förvaltningens verksamheter. Det ökade antalet bostäder 
ryms inom befintliga eller planerade skolor och förskolor. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2018 
dnr BSN 2018/0801  
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-11 
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 
2018-05-11 
 Planbeskrivning, upprättad 2018-05-11 

Beslut 

BSN beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Galgevången 
1:20 m.fl. i Lund. 

Protokollsanteckningar 
Yanira Difonis (MP): Gröna ytor är en viktig del av en stad, 
framförallt i stadens centrala delar. Planen kommer att inkräkta 
parkmark - som används idag bland annat för lekar och rekreation -  
Miljöpartiet tycker att gröna ytor bör stärkas och inte försvagas. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden  
Akten   
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§ 139 Remiss: Översyn av parkeringsnorm för 
cykel och bil i Lunds kommun 

Dnr BSN 2018/0885 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har tagit fram remissförslag till 
ny parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun. Nu gällande 
parkeringsnorm från 2013 bedöms i stort fungera bra, men 
utvecklingen inom stadsutveckling och parkering går snabbt och det 
har funnits skäl att göra en översyn inriktad på smärre justeringar. 

Barn- och skolförvaltningens synpunkter  
I förslaget till ny parkeringsnorm så sänks antalet parkeringar för 
skola och förskola i övriga staden. Samtidigt utökas centrala zonen 
vilket medför minskat antal parkeringar för kommande byggnation 
av förskola och skola.  
Barn- och skolförvaltningen anser att den sänkning från 5 till 3 
platser som föreslås i zonen övriga staden är rimlig.  
Barn- och skolförvaltningen anser att det i områden med lägre utbud 
av kollektivtrafik bör ges utrymme för fler parkeringsplatser. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2018 
dnr BSN 2018/0885  
Följebrev Parkeringsnorm Lund 2018  
Parkeringsnorm Lund Remissförslag 2018-06-11 

Beslut 

BSN beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse 2018-09-09. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden  
Akten   
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§ 140 Remiss: Samverkansöverenskommelse 
mellan Lunds kommun och 
Lokalpolisområde Lund 2019-2022 

Dnr BSN 2018/0823 

Sammanfattning 
Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun 
och Lokalpolisområde Lund upphör att gälla vid årsskiftet. Förslag 
till ny samverkansöverenskommelse skickas som remiss till bland 
annat Barn- och skolförvaltningen för synpunkter. Dessa synpunkter 
ska vara kommunkontoret tillhanda senast 2018-10-15. 

I tidigare samverkansöverenskommelse har mål, ansvar och 
uppföljning varit tydligt beskrivna. Den föreslagna 
samverkansöverenskommelsen beskriver i stället fokusområden där 
samverkan ska ske, och hänvisar till arbetsplaner och 
Medborgarlöften som reglerar samverkan mer i detalj. 

Barn- och skolförvaltningen lämnar synpunkter på de fokusområden 
som rör unga: Satsning på ungdomar samt Alkohol och andra droger. 
När det rör Satsning på ungdomar finns en strävan efter sommarjobb 
för alla unga som önskar, samt meningsfull fritid, som 
brottsförebyggande åtgärder. Försvårande av rekrytering till 
kriminella nätverk samt motverkande av våldsbejakande extremism 
lyfts också under Satsning på ungdomar. När det rör initiativ som rör 
Alkohol och andra droger lyfts målen att upptäcka fler 
narkotikabrott, att nyrekryteringen av unga missbrukare minimeras, 
att välja informationskanaler i samverkan med bland annat skolan, 
samt samverkan med föräldrar. 

Barn- och skolförvaltningen är positiv till de initiativ som lyfts i 
samverkansöverenskommelsen men påpekar att det är av hög vikt 
att Medborgarlöften och andra handlingsplaner är tydliga bilagor till 
samverkansöverenskommelsen för att mål, medverkande och 
uppföljning ska vara tydliga. Barn- och skolförvaltningen önskar 
ökade initiativ kring samverkan mellan polis och skola, särskilt den 
nära samverkan mellan rektor och lokalpolis, som är av stor vikt för 
att nå unga och bryta kriminellt beteende i ett tidigt skede. 
Nuvarande nära samverkan har visat sig ha brister, då närvaron av 
polisen har försvårats under det gångna läsåret. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2018 
dnr 2018/0823  
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Kommunstyrelsens och Lunds polis förslag 
Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och 
Lokalpolisområde Lund 2019-2022  
Polismyndigheten Lund Medborgarlöften i Lund från våren 2017 

Beslut 

BSN beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

tjänsteskrivelse Svar på remissen 
”Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och 
Lokalpolisområde Lund”. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Utbildningschefer  
Rektorer  
Akten   
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§ 141 Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och 
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för 
barn med skuldsatta föräldrar 

Dnr BSN 2018/0907 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen 
”Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i 
denna att Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan 
med civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta 
fram en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med 
skuldsatta föräldrar. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i 
ärendet senast den 5 oktober 2018.   

Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med 
skollagen och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och 
skolförvaltningen redan involverad i ett liknande arbete som 
motionen förespråkar, nämligen framtagandet av en plan för arbete 
med barn i ekonomisk utsatthet. Kommunkontoret har fått i uppdrag 
av Kommunfullmäktige att ta fram planen inom ramen för ett av tre 
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund med 
utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och 
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån 
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående 
arbete som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och 
därmed anser Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018 
dnr BSN 2018/0907  
Motion från Liberalerna, ” Minska utsattheten för barn med 
skuldsatta föräldrar” den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560. 

Yrkanden 
Kenth Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Staffan Bolin (L) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.   

Ordförande ställer proposition på yrkandena   
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Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande  
Nej till Staffan Bolins (L) yrkande   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth 
Anderssons (S) yrkande. 
  
 

Beslut 

BSN beslutar 
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Akten   
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§ 142 Skrivelse från S och MP - Inför porrfilter på 
skolornas nätverk 

Dnr BSN 2018/0752 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har till Barn- och skolnämnden 
överlämnat en skrivelse om att införa porrfilter på skolornas 
nätverk. S och MP föreslår att Barn- och skolförvaltningen inför 
porrfilter på kommunens grundskolor och förskolor som tar bort och 
begränsar tillgången till pornografiska sidor.   

Barn- och skolförvaltningen föreslår, mot bakgrund av brist på stöd i 
forskning samt problematiken kring filtrets effekt, att ett filter inte 
ska införas på förskolornas/skolornas nätverk utan att förskola och 
grundskola istället ska fortsätta sitt värdegrundsarbete med kritiskt 
och källkritiskt förhållningssätt och därigenom ”placera ett filter” i 
barns och elevers huvud. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018 
dnr BSN 2018/0752  
Skrivelse från S och MP om att införa porrfilter på skolornas nätverk 
inkommit den 8 juni 2018 

Yrkanden 
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP), 
Mårten Spanne (S) och Monica Molin (S) en ny att-sats.   

att     uppdra åt förvaltningen att i samråd med barn- och 
skolförvaltningen och IT-avdelningen utreda förutsättningarna för 
införande av porrfilter inom i första hand kommunens 
utbildningsverksamheter.   

Mattias Horrdin (C) yrkar med instämmande av John Sunnqvist (KD) 
och Staffan Bolin (L) avslag på skrivelsen.   

Kenth Andersson (S) yrkar bifall till Rita Borgs (S) yrkande och 
avslag till Mattias Horrdins (C) yrkande.   

Astrid Rugsveen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och bifall 
till Mattias Horrdins (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.   

Ordförande ställer proposition på yrkandena   
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Ja till Rita Borgs (S) yrkande  
Nej till Mattias Horrdins (C) yrkande   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Rita Borgs 
(S) yrkande.   

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande 
propositionsordning. 

Ja för bifall till Rita Borgs (S) yrkande 
Nej för bifall till Mattias Horrdins (C) yrkande 
 
Omröstningen utfaller med 6 röster för och 5 röster emot. 
Yanira Difonis (MP) - Ja 
Kenth Andersson (S) Ja 
Mårten Spanne (S) Ja 
Rita Borg (S) Ja 
Gösta Eklund (V) Ja 
Staffan Bolin (L)  Nej 
Ann-Charlotte Ewerhard (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 Rita Borgs 
(S) förslag till beslut. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     uppdra åt förvaltningen att i samråd med barn- och 

skolförvaltningen och IT-avdelningen utreda förutsättningarna 
för införande av porrfilter inom i första hand kommunens 
utbildningsverksamheter. 

Reservationer 
Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L), Ann-Charlotte Ewerhard (M), 
Astrid Rugsveen (M) och John Sunnqvist (KD) anmäler reservation 
till förmån för eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Akten   
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§ 143 Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr BSN 2018/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen 
§210 Lokaler för skolidrott och gymnastik – 2018-08-15  
§217 Fokus Genarp – 2018-08-15   

Skolinspektionen 
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn 
i Lunds kommun – beslut 2018-08-15 (BSN 2018/0103) 
Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Lunds 
kommun – beslut 2018-08-15 (BSN 2018/0103)  
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till 
Lunds kommuns klagomålshantering (Apelskolan) – beslut 2018-08-
24 (BSN 2018/0694) 

Barn- och elevombudet 
Anmälan om kränkande behandling vid Kattfotens förskola – beslut 
2018-08-15 (BSN 2018/0696)   

Skrivelse  
Skrivelse från Staffan Bolin (L) - Är alla åsikter lika mycket värda? 
(BSN 2018/0945) 

Klimatsamverkan Skåne 
Sista stegen mot fossilbränslefrihet! : en inventering av fossila 
bränslen i tio skånska kommuner 2018 

Kommunala funktionshinderrådet  
Protokoll 2018-06-05, 2018-08-21 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2018 
dnr BSN 2018/0006 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 144 Anmälan av delegerade beslut 
Dnr BSN 2018/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  
Övergripande uppgifter: Yttrande på begäran från Skolinspektionen, 
BeO, DO om inte dessa är av större vikt.  
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd 
anställning. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter.  
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Slutförande av skolgången efter 
skolpliktens upphörande. Beslut om skolskjuts.   

Kvalitets- och myndighetschef delegationsbeslut, förteckning 2  
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd 
anställning.   

Ekonomiadministratör delegationsbeslut, förteckning 3  
Förskola: Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan 
kommun. 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.   

Södra Sandby delegationsbeslut, förteckning 4-6  
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om tillsvidare- och 
visstidsanställning inom förvaltningen.   

Veberöd delegationsbeslut, förteckning 7-8  
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att elev skall börja 
fullgöra sin skolplikt första höstterminen det kalenderår som barnet 
fyller sju år. Beslut om skolskjuts.   

Centrum/Torn delegationsbeslut, förteckning 9-12  
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 
Förvaltningen – personal underställd skolområdeschef.  
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Dispens för deltagande utöver 
grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet.   
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering.   

Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården delegationsbeslut, 
förteckning 13-15  
Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid 
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föräldraledighet och arbetslöshet. Förskjutning av grundblock vid 
föräldraledighet och arbetslöshet.  
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering. Beslut om 
dispens för elever att erhålla fortsatt fritidshem efter vårterminen 
det år eleven fyller 13 år.   

Lunds skolors resurscentrum delegationsbeslut, förteckning 16  
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 
förvaltningen – personal underställd verksamhetschef Lunds skolors 
resurscentrum.  
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om mottagande i 
grundsärskola. Beslut om mottagande i grundsärskola ska läsa 
huvudsakligen ämnen eller ämnesområden. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september   2018 
dnr BSN 2018/0007. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse delegationerna föredragna och därmed tagna till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 145 Anmälan av frånvaro som överstiger 20 
procent – vt 2018 

Dnr BSN 2018/0928 

Sammanfattning 
Enligt kapitel 7 i skollagen råder skolplikt för alla elever i 
grundskoleåldern. Det innebär att eleven ska vara närvarande på 
samtliga schemalagda undervisningsaktiviteter och att de har rätt till 
och skyldighet att ta del av undervisningen. Elever med frånvaro som 
överstiger 20 procent, ska anmälas en gång per halvår till barn- och 
skolnämnden. Rektor ansvarar för rapporteringen. 
  
 Nedan följer en sammanställning av antalet elever per skolområde 
som har haft mer än 20 procent anmäld respektive oanmäld frånvaro 
under vårterminen 2018. 
  
 Centrum-Torn: 
 42 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 0 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
  
 Centrum-Väster-Järnåkra-Klostergården: 
 65 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 5 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
  
 Linero-Tuna-Östra Torn: 
 75 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 5 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
  
 Norra Fäladen: 
 25 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 12 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
  
 Team Dalby/Torna Hällestad: 
 24 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 1 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 

Team Genarp: 
 13 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 1 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
  
 Team Södra Sandby: 
 16 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 5 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 



    
Barn- och skolnämnden Protokoll 23 (25) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-19  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  
 Team Veberöd: 
 38 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 3 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
  
 Lunds skolors resurscentrum:  
 14 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 9 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
  
 Fristående grundskolor: 
 6 elever har en anmäld frånvaro som överstiger 20 procent 
 3 elever har en oanmäld frånvaro som överstiger 20 procent 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2018 
dnr BSN 2018/0928 

Beslut 

BSN beslutar 
att     återremittera ärendet till förvaltningen på grund av att det 

saknas redovisning av anledningar till oanmäld frånvaro. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 146 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 tillägg av GDPR samordnare på förvaltningsnivå. Den 
reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med den 19 
september 2018. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 september 
2018 dnr BSN 2018/0005  
Förslag till delegationsordning för barn- och skolnämnden i Lunds 
kommun jämte försättsblad 

Beslut 

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

skolnämnden att gälla från och med den 19 september 2018. 

Beslut expedieras till: 
Barn- och skolförvaltningen 
Akten   
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§ 148 Skoldirektören informerar 
 

Skoldirektören ger muntlig information till nämnden. 

 


