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Barn- och skolnämnden
Plats och tid
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Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Mårten Spanne (S)
Astrid Rugsveen (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Linda Vedestig, Enhetschef för kvalité, BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN
André Levin, Ekonomichef, BSN

Justerare

Gösta Eklund (V)

Paragrafer

§ 149-161

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund
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Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Gösta Eklund (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 149-161

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare
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§ 149

Fastställande av föredragningslista och val
av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Gösta Eklund (V) och
ersättare Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum måndagen
den 22 oktober 2018 kl 10.00 på skolkontoret.
Inledning: Från Kultur & Fritid Ellen Isaksson, projektledare för Lov i
Lund, presenterar hur statsbidraget har använts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Fastställande av planeringsunderlag 20182023

Dnr BSN 2018/0951

Sammanfattning
Ärendet innehåller planeringsunderlag för uppdatering av Barn- och
skolnämndens lokalplan. Planeringsunderlaget är grunden för vidare
utredningar och färdigställande av nämndens lokalplan för perioden
2018-2023. Planeringsunderlaget innehåller Barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-09 dnr BSN
2018/0951 med bilagor
Planeringsunderlag 2018-2013
Scenario 2023 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården 2018-0829
Scenario 2023 CT 2018-08-29
Scenario 2023 Dalby Genarp S Sandby Veberöd 2018-08-29
Scenario 2023 Lsr 2018-08-29
Scenario 2023 LTÖ 2018-08-29
Scenario 2023 Norra fäladen 2018-08-29
Alternativa scenarion 2023 LTÖ 2018-08-29
LTÖ BSN alternativ
Avstånd LTÖ

Beslut
BSN beslutar
att
att

instämma i förvaltningens förslag med undantag för område
LTÖ samt
inför nämnden i november återkomma med fördjupad
utredning och beslutsunderlag kring LTÖ

Med inriktning
att Högstadiet på Östra torn planeras för 6 paralleller men att man
på tomten tänker in 2 paralleller till beroende på övrig
planering på sikt
att 4-6 på Östra Torn planeras i ett separat läge tillsammans
med lokalen för särskola/träningsskola

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (18)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-16
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret ekonomiavdelningen
Servicenämnden
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Skolområdeschefer
Utbildningschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Remiss: Granskning av
upphandlingsprocessen

Dnr BSN 2018/0802

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har granskat
upphandlingsprocessen i fyra nämnder; byggnadsnämnden,
kommunstyrelsen, miljönämnden och renhållningsstyrelsen. I
granskningen har det framkommit otillåtna direktupphandlingar,
bristande dokumentation och avsaknad av underlag. Revisorerna
önskar därför att övriga nämnder genomför en egenkontroll av sina
upphandlingar utifrån revisionens ovannämnda granskning.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2018
dnr BSN 2018/0802
Kommunens revisorers remiss den 13 juni 2018
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocessen, EY, Juni
2018

Beslut
BSN beslutar
att
att
att

godkänna förvaltningens skrivelse och översända den till
kommunens revisorer som svar på uppdraget om egenkontroll,
ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med de brister
man konstaterat i granskningen och vidta de åtgärder som
bedöms nödvändiga samt
ta upp Upphandlingsprocessen vid riskinventeringen inför
intern kontroll 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Rektorer
Förskolechefer
Administrativa chefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Remiss: Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund samråd

Dnr BSN 2018/0957

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utöka
byggrätten och anpassa markanvändningen till forskning och
undervisningsändamål samt i viss mån publik verksamhet inom
fastigheten Eskil 21. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har
gjort en strategisk satsning för att samlokalisera alla fakultetens
studenter under ett tak. Detta innebär att man vill samla all forskning
och utbildning till BMC genom en tillbyggnad benämnd Forum
Medicum.
Planförslaget omfattar kvartersmark med ändamål för universitet
och forskning samt med möjlighet till centrumverksamhet i
bottenplan. Planeringen utgår från visionen i Ramprogram för
Sjukhusområdet och Södra universitetsområdet från 2010.
Barn- och skolförvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll inte
påverkar förvaltningens verksamhet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-03 dnr BSN
2018/0957
BN Underrättelse-Samråd 2018-08-24 Detaljplan för del av Eskil 21
BN Planbeskrivning 2018-06-08 Detaljplan för del av Eskil 21
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 201806-08 Detaljplan för del av Eskil 21
BN Beslut 2018-06-19 § 113 Detaljplan för del av Eskil 21. Samråd
BN Tjänsteskrivelse 2018-06-08 Detaljplan för del av Eskil 21

Beslut
BSN beslutar
att

som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens
skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Remiss: Detaljplan för Fastighetsboken 1 m
fl i Lund - samråd

Dnr BSN 2018/0985

Sammanfattning
Skanska PU Hyresbostäder AB har ansökt om upprättande av ny
detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl i Lund. Stadsbyggnadskontoret
har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat planförslag
innehållande nya byggrätter för bostads- och centrumändamål på
kvartersmark samt torg, park och gata på allmän platsmark.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglag.
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 2018-09-28 dnr BSN
2018/0985
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser; upprättad 2018-08-10
Illustration, upprättad 2018-08-10
Planbeskrivning, upprättad 2018-08-10

Beslut
BSN beslutar
att
att

Justerare

som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens
skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för fastighetsboken 1 m fl
i Lund,
tillägga att trafiksituationen i korsningen
Magistratsvägen/Delfinvägen är mycket kaotisk under
morgonrusningen och stora delar av sen eftermiddag, vilket
uppmärksammades av flera förvaltningar i samband med
Delfinskolans öppnande 2014-2015. Detta är ett bra tillfälle att
planera och säkerställa en säker skolväg till Delfinskolan för
både skolbarn boende i detaljplaneområdet och de som har det
smala gång- och cykelstråket längs Magistratsvägen som
skolväg.

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (18)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-16

§ 154

Remiss: Program för styrning

Dnr BSN 2018/0986

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2018 att
skicka ut förslag till program för styrning till kommunens samtliga
nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott. Programmet ska
stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen och de
gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i
kommunen och stödja och vägleda arbetet för att uppnå visionen.
Barn- och skolförvaltningen föreslår barn- och skolnämnden att
ställa sig bakom förslaget till program för styrning. Detta då
programmet anger riktning, stöd och ett enhetligt arbetssätt för
kommunen som helhet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018
dnr BSN 2018/0986
Remiss: Program för styrning KS 2018/0496

Beslut
BSN beslutar
att

som eget yttrande överlämna barn- och skolförvaltningens
skrivelse tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Information om frånvaro för läsår
2017/2018

Dnr BSN 2018/0878

Sammanfattning
Ärendet avser att ge barn- och skolnämnden en överblick av
grundskoleelevernas frånvaro inom givna tidsintervall. Frånvaron
delas upp enligt anmäld (giltig) och oanmäld (ogiltig) frånvaro.
Vidare redovisas antal elever inom grundskolans 1-3, 4-6 och 7-9
som har anmäld respektive oanmäld frånvaro i olika tidsintervaller.
Ärendet avser också att redogöra för generella rutiner, orsak till
frånvaro samt generella åtgärder.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018
dnr BSN 2018/0878

Beslut
BSN beslutar
att

anse informationen föredragen och därmed tagen till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 156

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.
Totalt sett är det drygt ca 350 elever som har mer än 20 procent
frånvaro och 40 av dessa har oanmäld frånvaro. De vanligaste
orsakerna till frånvaro är psykisk ohälsa, socialt utsatthet,
ströfrånvaro, fysisk sjukdom, icke godkänd ledighet. Åtgärder som
sätts in. Kontakterna med vårdnadshavarna är intensiva även
utanför de formella möten som genomförs utifrån gällande
handlingsplaner, och samarbetet med andra instanser är väldigt
vanliga i dessa fall.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september
2018 dnr BSN 2018/0928

Beslut
BSN beslutar
att

anse informationen föredragen och därmed tagen till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Fastställande av sammanträdestider för
barn- och skolnämnden 2019

Dnr BSN 2018/1123

Sammanfattning
Året innan på hösten fastställer barn- och skolnämnden kommande
års sammanträdestider för nämnden. Förvaltningens förslag till 2019
års sammanträdes tider är följande:
23 januari, 14 februari (bokslutsärende), 27 februari, 20 mars, 24
april, 28 maj, 19 juni, 28 augusti, 18 september, 23 oktober, 20
november och 11 december.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018
dnr BSN 2018/1123

Beslut
BSN beslutar
att

fastslå sammanträdesdatum för beredningsutskott och nämnd
2019 enligt förvaltningens tjänsteskrivelse samt, att fastslå den
28/8 som utvecklingsdag under 2019 för nämndens ledamöter.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Barn- och skolförvaltningen
Rektorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr BSN 2018/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§237 Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i Genarp –
2018-09-05
§242 Förslag till beslut om att anta kommungemensam gallringsplan
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse – 2018-09-05
(BSÖ 2016/0424)
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
§147 Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen
inför EVP 2020-2022 – 2018-08-20 (BSN 2018/1033)
Protokoll från kommunfullmäktige
§112 Beslut om organisation och finansiering av särskola –
2018-08-30 (BSL 2017/0233)
Protokoll från tekniska nämnden
§184 Cykelstrategi 2018-2021 – 2018-08-22
Skolinspektionen
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till
Lunds kommuns klagomålshantering (Apelskolan) – beslut
2018-09-10 (BSN 2018/0725)
Uppföljning av beslut gällande Hubertusgården i Lunds kommun –
beslut 2018-09-19 (BSN 2018/0376)
Barn- och elevombudet
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Klostergårdskolan, Lunds kommun – beslut
2018-09-18 (BSN 2018/0110)

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september
2018 dnr BSN 2018/0006

Beslut
BSN beslutar
att

anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till: Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159

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.
Ekonomiärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. 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.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om fördelning av timmar för
ämnen, ämnesgrupper och språkval.
Bitr förvaltningschefs delegationsbeslut, förteckning 2
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Veberöd delegationsbeslut, förteckning 3
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att elev skall börja
fullgöra sin skolplikt första höstterminen det kalenderår som barnet
fyller sju år.
Centrum/Torn delegationsbeslut, förteckning 4-6
Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid
föräldraledighet och arbetslöshet.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering.
Beviljande/avslag av skolskjuts i enlighet med normerna.
Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården delegationsbeslut,
förteckning 7
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning för
personal underställd skolområdeschef.
Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid
föräldraledighet och arbetslöshet. Förskjutning av grundblock vid
föräldraledighet och arbetslöshet.
Norra Fäladens delegationsbeslut, förteckning 8
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att elev skall börja
fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår som barnet
fyller sju år.
Lunds skolors resurscentrum delegationsbeslut, förteckning 9
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om mottagande i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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grundsärskola. Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa
huvudsakligen ämnen eller ämnesområden.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september
2018 dnr BSN 2018/0007.

Beslut
BSN beslutar
att

anse delegationerna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Skoldirektören informerar

Skoldirektören informerar från eftermiddagens invigning av
Körsbärets förskola på Nilstorp.
Förvaltningsledningen presenterar det fortsatta arbetet med att
utifrån aktuella kartläggningar bygga en ny förvaltningsorganisation
med utgångspunkt från de två tidigare förvaltningarna.
Kartläggningen av stödorganisationen visar styrkor värda att ta till
vara och fortsatt utveckla.
- Bibehålla 1-16 års perspektiv och 1-20 års perspektiv
- Visionsarbetet
- Goda kunskapsresultat
- Stort utvecklingsfokus
Kartläggning av verksamheten är till delar slutförd. Det har
identifierats ett antal utredningsuppdrag. Den nya organisationen
kommer att byggas utifrån uttalade politiska mål och identifierade
behov i verksamheten. Varje befattning/tjänst i den nya
förvaltningsorganisationen kommer att få en uppdragsbeskrivning
för att tydliggöra för den anställde vad som förväntas gällande det
specifika uppdraget. Varje vecka, fram till i början av december, blir
det informationsmöte med möjlighet till dialog för berörda
medarbetare om arbetet med en ny organisation. Individuella samtal
kommer att föras med samtliga berörda medarbetare.

Justerare
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