
 

   

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (21) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-10-25 BSÖ 2017/0489  
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Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-10-25 klockan 18.30–20.55 

  

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande 

Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Ola Christiansson (S) 

Astrid Rugsveen (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Cornelia Kramer (L) 

  

Tjänstgörande ersättare Margareth Hansson (S), tjänstgörande för Rita Borg (S) 

Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Eva Wagner (KD) 

Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP) 

  

Ersättare Viggo Marsvik (M) 

Erland Stensson (V) 

Fredric Strimell (C) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Mariann Roos, Specialpedagog, BSNLÖ 

 

Justerare Karin Nilsson (C) 

  

Paragrafer § 130-144 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 

torsdag 26 oktober 2017 kl 10:30 
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Underskrifter  

  
Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  
Ordförande  

 Kenth Andersson (S) 

  

  
Justerare  

 Karin Nilsson (C) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2017-10-25 

  
Paragrafer § 130-144 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-10-30 Datum då anslaget tas ned 2017-11-21 

  
Förvaringsplats för protokollet  

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 130 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

Inledning:  

Specialpedagog Mariann Roos presenterar projekt språksvaga barn i 

förskolan. 

 

Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och ersättare  

Per Jakobsson (M). Justering äger rum torsdagen den 26 oktober 2017 

kl 10.30 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  
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§ 131 Månadsvis information om 
lokalsituationen för förskola/skola 
inom Lund Öster 

Dnr BSÖ 2017/0009 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2009-06-10 att få   

information varje månad om lokalförändringar.  

Följande lokalförändringar har skett sedan föregående   information som 

lämnades till nämnden den 27 september 2017.  

Detaljplanen för Påskagänget IV i Dalby inklusive skoltomt är pågående   

och konsekvens- och riskanalys av området pågår. Räddningstjänsten tar 

fram   underlag och tekniska specifikationer inför upphandling av konsult 

för   riskhantering i slutet av september 2017. Därefter sker 

direktupphandling och   i sin tur själva utredningen. Barn och skolkontor 

Lund Öster träffar   handläggare på Stadsbyggnadskontoret och LF för att 

diskussion om tidplan och   vägen framåt. Behov av paviljonger from 

hösten 2018 för att starta upp   Påskagängets nya skola successivt i 

väntan på att ny skola kan stå klar.  

Projektering av förskolan Enestugan är påbörjad i september 2017.   

Inomhusmiljöåtgärder samt mindre verksamhetsanpassningar på delar av 

Byskolan i Södra Sandby är besiktigade och godkända.  

Uggleskolan är behov av upprustning och skall samköras med 

projektering   av Fågelsång förskola.  

Lundafastigheter har meddelat att ventilationsbyte och anpassningar av   

Björkbacken försenats och inflytt beräknas till april 2018.  

Projektering av Svaleboskolans nya kök och matsal har påbörjats. 

Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 5 oktober 2017 

dnr BSÖ 2017/0009 inklusive bilaga  

Barn- och skolnämnd Lund Öster 2009-06-10 §73 dnr BSÖ 2009/0021 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden godkänner informationen. 

att     finansiering sker genom särskild ordning enligt den nya 

lokalinvesteringsprocessen. 

Beslut expedieras till: Akten   
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§ 132 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunfullmäktige 

§169 Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning – 2017-08-31 

§171 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 – 2017-08-31  

§181 Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) 

angående obligatoriskt skolval – 2017-08-31 (BSÖ 2017/0073)  

§182 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl ”Betyg från årskurs 

fyra i grundskolan” – 2017-08-31 (BSÖ 2016/0375)  

§183 Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för 

särbegåvade elever – 2017-08-31 (BSÖ 2017/0220) 

Protokoll från kommunstyrelsen 

§249 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2018 – 2017-08-16 

 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott  

§160 Revidering av tidplan införande av en samlad barn- och skolnämnd 

med en gemensam förvaltning – 2017-09-04 

  

Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds 

kommuns klagomålshantering (Nyvångskolan) – beslut 2017-09-14   

(BSÖ 2017/0356) 

Uppföljning av beslut om skolsituationen för en f.d. elev vid 

Killebäckskolan i Lunds kommun – beslut 2017-09-14 (BSÖ 2017/0323) 

 

Barn- och elevombudet  

Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande 

behandling vid Killebäckskolan, Lunds kommun – beslut 2017-09-26  

(BSÖ 2017/0299) 

  

Riksrevisionen  

Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet : högre lön men sämre 

sammanhållning, RIR 2017:18 

Barn och skolnämnd Lund Öster 

Månadsrapport – september 2017 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0006 
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Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2017-10-25. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 133 Delegerade beslut  
Dnr BSÖ 2017/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Personalärenden: Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för 

personal på befattningar direkt under skoldirektören.  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och 

tjänster för belopp om högst 10 basbelopp.  

Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis 

boende.  

Övriga ärenden: Fastställande av läsårstid och verksamhetsår. 

Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan 

kommun om interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av 

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

Delegat 31, 35, 38 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 3-6  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

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

och avtal för personal underställd rektor och tillika förskolechef. Beslut 

om förkortad uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen 

begäran, för personal underställd rektor. Lönesättning av personal 

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

anställning som inte är verkställighet. 

Delegat 41, 43, 44, 46, 47 och 49 inom team Dalby, förteckning 7-12 

 Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor och tillika förskolechef. Lönesättning av personal underställd 

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

förlängd anställning som inte är verkställighet. 

Delegat 50, 51, 53, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 13-

18 

 Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av 

personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika 

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

verkställighet. Skolärenden: Mottagande av barn/elev som hör till annan 

kommun. 

 

Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 19-22  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och förskolechef. Tjänstledighet som ej 

är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande 
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på den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor. 

Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen 

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

verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2017-10-25. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 134 Information från Forum för samråd 
Dnr BSÖ 2013/0118 

Sammanfattning 
Enligt Skollagen 4 kap. § 13-14 ska det vid varje förskole- och skolenhet 

finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och 

vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för 

enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 

vårdnadshavarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster, huvudmannen för 

verksamheten, har valt att delta med två adjungerade representanter vid 

dessa möten, en från majoriteten och en från oppositionen.  

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2013-03-20 att ha 

Information från Forum för samråd som en stående punkt på sin 

föredragningslista. Under denna punkt ger representanterna en muntlig 

rapportering till nämndens ledamöter från Forum för samråds senaste 

möten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 2013-03-20 §41 dnr BSÖ 

2013/0118 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
Inget beslut fattas av nämnden.   
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§ 135 Månatlig rapport om beräknade 
budgetavvikelser 

Dnr BSÖ 2016/0822 

Sammanfattning 
Enligt nämndens beslut den 26 mars 2014 skall en sammanfattning av 

åtgärdsplanerna från enheter som prognostiserar underskott rapporteras 

till nämnden månadsvis. Rapporten ska även innehålla övriga 

prognostiserade budgetavvikelser. Prognosen är en förutsägelse om hur 

väl man lyckas anpassa kostnaderna till skolpengen vid kalenderårets 

slut. De enheter som befarar underskott ska planera för åtgärder för att 

minimera underskotten i en åtgärdsplan. Skolor och förskolor får 

skolpeng varje månad och ska anpassa kostnaderna till den.   

För nämnden totalt beräknas budgetavvikelsen bli -0,6 miljoner för 

helåret, före bokslutsregleringar. Osäkerhet gäller om utbetalade 

statsbidrag för lågstadiesatsning och fritidshemssatsning för läsåret 

2016/2017 får behållas. 

Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
BSÖ Tjänsteskrivelse den 6 oktober 2017 dnr 0822  

Bilaga 1, 2017-10-06, månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser 

augusti  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44 dnr 

BSÖ 2013/0668 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden godkänner rapporten. 

  

Beslut expedieras till: 

Rektorer och verksamhetschefer  

Akten   
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§ 136 Revinge skola- små skolor på 
landsbygden 

Dnr BSÖ 2017/0459 

Sammanfattning 
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en reviderad   

resursfördelningsmodell som började gälla 1 januari 2017. En av   

förändringarna är att en skola ska ha minst 40 elever för att erhålla en   

särskild ersättning, Revinge skola uppfyller tyvärr inte detta kriterium.   

Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2017 att ge Barn- och   

skolnämnd Lund Öster dispens för läsåret 2017/2018 att dela ut 14 extra   

skolpeng för små skolor till Revinge skola och att finansieringen sker ur 

de   två miljonerna som är avsatta för mindre skolor.   

Revinge skola har under våren 2017 i genomsnitt gått miste   om 17 extra 

skolpeng i månaden, då kommunfullmäktiges beslut avser läsår   

2017/2018.   

Dispensen för att utbetala extra skolpeng för Revinge   skola bör även 

gälla för våren 2017 och finansieras ur de två miljonerna som   är avsatta 

för mindre skolor, då det ryms inom ramen. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 19 

september 2017 dnr BSÖ 2017/0459  

Kommunfullmäktige beslut den 27 april 2017, § 116  

Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 

2017 dnr BSÖ 2016/0850  

Kommunfullmäktige beslut den 15-16 juni 2016, § 143 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     föreslå kommunstyrelsen besluta: 

att     dispensen för att utbetala extra skolpeng för Revinge skola även ska 

gälla för våren 2017, 

att     finansieringen sker ur de två miljonerna som är avsatta för mindre 

skolor, då det ryms inom ramen. 
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Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Verksamhetschef för Killebäcks ansvarsområde  

Rektorer inom Team Södra Sandby  

Akten   
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§ 137 Rapport över orsakerna till 
sjukfrånvaro och insatser inom BSF 
Lund Öster - hösten 2017 

Dnr BSÖ 2017/0246 

Sammanfattning 
Barn och skolnämnd Lund Öster beslutade i oktober 2014 

 - att förvaltningen ska fortsätta det medvetna arbete som pågår både på 

förvaltningsnivå och kommungemensam nivå, för att minska 

sjukfrånvaron och för att främja hälsa och en god arbetsmiljö. 

- att rapportera till nämnden en gång per termin orsakerna till 

sjukfrånvaron samt vilka insatser som görs mot den. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0246  

Barn- och skolnämnden Lund Öster beslut den 22 oktober 2014, § 143 

dnr BSÖ 2014/0746 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     fortsätta det medvetna arbete som pågår, både på förvaltningsnivå 

och kommungemensam nivå, för att minska sjukfrånvaron och för 

att främja hälsa och en god arbetsmiljö. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 138 Områdeslokalplan för Genarp - 
revidering utifrån ny 
befolkningsprognos upprättad mars 
2017 samt simulering nyanlända och 
uppgifter från KIR 170913 

Dnr BSÖ 2017/0170 

Sammanfattning 
Nämnden har begärt att områdeslokalplaner skall upprättas för varje 

tätort inom nämndens område. Denna Områdeslokalplan för Genarp är en 

revidering av den plan som nämnden tog i mars 2017 utifrån ny 

befolkningsprognos som upprättades i mars 2017. Sedan har simulering 

gjorts av nyanlända och hur befolkningen är utifrån KIR 170913. 

Områdeslokalplanen visar möjliga lösningar för barn och elever skrivna i 

statistikområde 5 – Genarp. Planen innehåller teoretisk fyllnadsgrad och 

hur stor del speciallokaler används. Detta ska utgöra ett underlag för att 

ta fram förslag på effektivt nyttjande av lokaler samt strategiska 

lösningar på dagliga och kommande behov. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0170 inklusive bilaga.  

Barn och skolnämnd Lund Öster beslut §43 22 mars 2017 – 

Områdeslokalplan Genarp  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 februari 

2017 dnr BSÖ 2017/0170 inklusive bilaga  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7   maj 2015 

inklusive bilaga – Barn och skolnämnd Lund Öster Områdeslokalplan 

Genarp 2015 Planeringsförutsättningar 2015. Beslut BSNLÖ §77 den 20 

maj 2015 (dnr 2015/0379) 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna områdeslokalplan Genarp 2017,   

att     uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, vid 

behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. 

Beslut expedieras till: 

Team Genarps skolledare  

Akten   
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§ 139 Information om Fågelsångs förskola, 
Södra Sandby 

Dnr BSÖ 2016/0235 

Sammanfattning 
Fågelsång förskola skall på sikt rivas och ny byggnad skall uppföras på 

Uggleskolans tomt.  Det planeras för en förskola för 120 barn i 

tvåplanslösning. Detaljplanen för 67:1 är ändrad så att cykelvägen som 

var allmän platsmark, park nu är kvartersmark för skoländamål (§111 

160609 BN). Detta för att den nya förskolan skall kunna få en tillräcklig 

och sammanhållen friyta. Förvaltningen har inväntat med att ta fram 

lokalprogram på grund av att det skall tas fram ett gemensamt 

lokalprogram för Lunds kommun för förskolorna samtidigt som behovet 

av förskoleplatser minskat i Södra Sandby. Lokalprogram är nu under 

framtagande tillsammans med Lundafastigheters projektavdelning och 

Barn och skolförvaltning Lund Stad. Lokalprogrammet beräknas 

färdigställas under hösten. Därefter påbörjas projektering av den nya 

byggnaden. I samband med detta kommer även Uggleskolans byggnader 

gås igenom eftersom både ventilation och vissa tekniska installationer 

behöver uppgraderas. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2017 dnr BSÖ 2016/0235  

Mall för beställning av ny- eller ombyggnad, daterad 16-06-07, bilaga 1  

Beslut §42Beställning till kommunstyrelsen avseende Fågelsångs 

förskola, Södra Sandby BSN Lund Öster 2016-03-23, Dnr BSÖ 

2016/0235  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 april 2013  

 Återremiss: Lokalplanering förskolor och skolor i Södra Sandby och 

Revinge Dnr BSÖ 2011/0072  

 Beslut §70 BSN Lund Öster 2013-04-24  

 Lokalplanering förskolor och skolor i Södra Sandby. Dnr BSÖ 

2011/0072 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna informationen 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontorets lokalstrateg  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 17 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-25   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 140 Remiss: Standardlokalprogram för 
grundskola 

Dnr BSÖ 2017/0399 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag på ett nytt 

standardlokalprogram för grundskola på remiss till bland annat barn och 

skolnämnderna för yttrande. Barn och skolnämnd Lund Öster instämmer 

i ansatsen och nödvändigheten i att skapa ett standardlokalprogram för att 

effektivisera arbetet med investeringsprojekt. Barn och skolnämnd Lund 

Öster anser att det är viktigt att skolan har hemvister och studios så 

eleverna kan känna sig trygga. Det skall vara en kollaborativ lärmiljö. 

Barn och skolnämnd Lund Öster delar lokalprogrammet ansats att 

planera för större enheter. Standarden borde även beskriva och 

kompletteras vilka lärsituationer som vi har, dvs presentation, 

produktion, interaktion, reflektion samt rekreation. Det är positivt att 

skolor med årskurs 7 till 9 byggs utan hemklassrum. Lokalkapaciteten för 

specialsalar kan inte bara beräknas utifrån varje ämne isolerat. 

Personalens kompetens och anställningsformer, olika elevers val och 

behov samt ekonomin måste beaktas. Årskullarnas storlek styr hur 

delningstalen blir i specialsalarna samt hur många lokaler som behöver 

nyttjas. Det saknas mer beskrivande text i lokalprogrammet om hur barn 

lär och olika lärmiljöer. Det är viktigt att lokalprogrammet utvärderas. 

Detta är Barn- och skolförvaltning Lund Östers svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 oktober 

2017 dnr 2017/0399  

KS au beslut den 19 juni 2017, § 142 dnr  KS 2017/0421  

Lunds kommun – Lokalprogram Grundskola daterad 170609 

Yrkanden 
Karin Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltnings förslag. 

 

Cornelia Kramer (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 

tilläggsyrkande.   

att     i tillägg till förvaltningens skrivelse Tjänsteskrivelse 2017-10-10 

Remiss av standardlokalprogram för grundskola, framföra:  

Barn- och skolnämnden Lund Öster har tagit del av förslaget till 

standardlokalprogram för grundskolan i Lund. Nämnden anser att det är 

viktigt att ett sådant program tas fram med tanke på de stora investeringar 

i skolbyggnader som kommer att bli nödvändiga framöver.   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 18 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-25   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Det liggande förslaget innehåller en ambitiös ansats, men vissa oklarheter 

gör det svårt för nämnden på ett fullgott sätt bedöma konsekvenserna av 

förslaget. Programmets status som ett kvalitativt styrdokument behöver 

därför förtydligas innan de kvantitativa ställningstagandena kan göras 

fullt ut. Standardlokalprogrammet bör även kompletteras med en plan för 

uppföljning och revidering. 

Nämnden anser att eftersom lokalprogrammet är utformat på en 

övergripande kvalitativ nivå bör inte enskilda pedagogiska modeller 

framhävas så starkt som det görs i remissförslaget. Exempel på sådana 

återfinns i exempel 2 och 3 på sidan 13. 

Nämnden anser även att lärarens tillgång till arbetsutrymme och 

utrymmen för kollegial samverkan är mycket viktiga. Som exempel 

undrar nämnden därför om det i praktiken går att få in 6 skrivbordsplatser 

på 16 kvm med en godtagbar ventilation och arbetsro. 

Sammanfattningsvis anser nämnden att arbetet med 

standardlokalprogrammet är mycket viktigt och därför behöver fullföljas. 

 

Astrid Rugsveen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Cornelia 

Kramers (L) tilläggsyrkande med följande tilläggsyrkande. 

att    det borde framgå i förslaget hur skollokaler förutom öppna ytor 

också ska erbjuda tillräckligt utrymme för arbete i mindre grupper och 

för elever i behov av särskilt stöd. Likaså är det viktigt att 

lärararbetsplatserna är funktionella med tillräckligt utrymme.  

 

 

Charlotte Svanberg (M) yrkar med instämmande av Per Jakobsson (M) 

och Karin Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag, Cornelia Kramers 

(L) tilläggsyrkande och Astrid Rugsveens (M) tilläggsyrkande. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Astrid 

Rugsveens (M) tilläggsyrkande. 

Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Ola Christiansson (S) 

och Dennis Svensson (MP) bifall till förvaltningens förslag, Cornelia 

Kramers (L) tilläggsyrkande och Astrid Rugsveens (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Det finns således två tilläggsyrkanden. 

 

Astrid Rugsveens (M) tilläggsyrkande 

Cornelia Kramers (L) tilläggsyrkande  

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Astrid Rugsveens 

(M) med fleras yrkande.   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 19 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-25   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Cornelia Kramers 

(L) med fleras yrkande och med avslag av Hanna Gunnarsson (V). 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen,  

 

att      i tillägg till förvaltningens skrivelse Tjänsteskrivelse 2017-10-10 

Remiss av standardlokalprogram för grundskola, framföra:  

Barn- och skolnämnden Lund Öster har tagit del av förslaget till 

standardlokalprogram för grundskolan i Lund. Nämnden anser att det är 

viktigt att ett sådant program tas fram med tanke på de stora investeringar 

i skolbyggnader som kommer att bli nödvändiga framöver.  

Det liggande förslaget innehåller en ambitiös ansats, men vissa oklarheter 

gör det svårt för nämnden på ett fullgott sätt bedöma konsekvenserna av 

förslaget. Programmets status som ett kvalitativt styrdokument behöver 

därför förtydligas innan de kvantitativa ställningstagandena kan göras 

fullt ut. Standardlokalprogrammet bör även kompletteras med en plan för 

uppföljning och revidering.  

Nämnden anser att eftersom lokalprogrammet är utformat på en 

övergripande kvalitativ nivå bör inte enskilda pedagogiska modeller 

framhävas så starkt som det görs i remissförslaget. Exempel på sådana 

återfinns i exempel 2 och 3 på sidan 13.  

Nämnden anser även att lärarens tillgång till arbetsutrymme och 

utrymmen för kollegial samverkan är mycket viktiga. Som exempel 

undrar nämnden därför om det i praktiken går att få in 6 skrivbordsplatser 

på 16 kvm med en godtagbar ventilation och arbetsro.  

Sammanfattningsvis anser nämnden att arbetet med 

standardlokalprogrammet är mycket viktigt och därför behöver 

fullföljas.  

 

att    det borde framgå i förslaget hur skollokaler förutom öppna ytor 

också ska erbjuda tillräckligt utrymme för arbete i mindre grupper och 

för elever i behov av särskilt stöd. Likaså är det viktigt att 

lärararbetsplatserna är funktionella med tillräckligt utrymme. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 20 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-25   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 141 Remiss: Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39) 

Dnr BSÖ 2017/0440 

Sammanfattning 
Socialdepartementet föreslår att legitimation ska införas för kuratorer 

inom hälso- och sjukvård, och att yrkestiteln ska vara hälso- och 

sjukvårdskurator (Ds 2017:39). Lunds kommun är en av remiss-

instanserna. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0440  

Socialdepartementets promemoria Legitimation för hälso- och 

sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 21 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-25   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 142 Remiss: Förslag till bildande av 
naturreservatet Kaninlandet, Torna 
Hällestad - samråd 

Dnr BSÖ 2017/0467 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till bildande av 

naturreservatet ”Kaninlandet”. Förslaget godkändes för samråd av 

Tekniska nämnden den 20 september 2017. Barn- och skolnämnd Lund 

Öster har fått remissen för yttrande då Naturskolan är organiserat under 

nämndens ansvarsområde. Kaninlandet är en biologiskt rik sandmark 

med stor mångfald av sandlevande insekter. Området är ett värdefullt 

område för friluftslivet och förskolor och skolor nyttjar området i 

undervisning och för utflykter. Samrådsförslaget innebär inte några 

begränsningar för fortsatt studieverksamhet i området varför 

förvaltningen inte har någon erinran mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017 

dnr 2017/0467  

Tekniska nämnden. Remissmissiv 2017-09-27. Förslag till bildande av 

naturreservatet Kaninlandet dnr 2017/603  

Tekniska nämnden. Förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Kaninlandet dnr 2017/603  

Tekniska nämnden. Förslag till skötselplan för naturreservatet 

Kaninlandet, dnr 2017/603  

Tekniska nämnden. Sändlista 2017-09-05 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     till Tekniska nämnden framföra ingen erinran över remissen. 

  

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden  

Naturskolan  

Akten 


