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§1

Fortsatt planering för pedagogisk
omsorg inom BSF Lunds stad

Dnr BSL 2017/0021

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 143, om ekonomioch verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017. I EVP
ingår beslut om (s. 57-59 i protokollet) att fasa ut pedagogisk omsorg till
2017. Kommunfullmäktiges beslut överklagades och utfasning av
pedagogisk omsorg genomfördes inte.
I samband med ny resursfördelningsmodell och budget 2017 förändras de
ekonomiska förutsättningarna för pedagogisk omsorg. Från och med
2017ges samma ekonomiska förutsättningar för pedagogisk omsorg som
för förskolan vilket innebär en lägre barnpeng för pedagogisk omsorg. I
pengen för pedagogisk omsorg tillkommer dock omkostnadsersättning
som bl.a. skall kompensera för lokaler.
Pedagogisk omsorg har samma krav på öppethållande som förskolans
verksamhet. Med gällande arbetstidsavtal innebär detta att barnen i
pedagogisk omsorg måste slussas mellan dagbarnvårdare och vissa dagar
vistas i lokal där extra resurs sätts in.
Stora delar av dagbarnvårdarens arbetstid utgörs av ensamarbete. Detta
faktum är en negativ arbetsmiljöfaktor, men utgör också en begränsning i
möjligheterna att utveckla verksamheten pedagogiskt.
Vårterminen 2017 finns det 43 barn som är placerade i pedagogisk
omsorg och totalt är 9st personer anställda som dagbarnvårdare. Detta
kan jämföras med motsvarande siffror för vårterminen 2010 då 98 barn
var placerade hos sammanlagt 24 anställda. Det har varit en årlig
minskning både av anställda och placerade barn sedan 2010
Bedömningen är att det kommer att bli svårt att rekrytera lämpliga
familjedaghem framöver, då både intresse från personal och lämpliga
hemmiljöer för att bedriva pedagogisk omsorg måste finnas tillgängliga.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 februari
2017
Kommunfullmäktige beslut den 15 juni 2016, § 143 dnr KS 2016/0074

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mattias Horrdin (C) yrkar
att pedagogisk omsorg ska finnas kvar till dess att barnunderlaget
minskar till en nivå där verksamheten inte går att bedriva.
Vera Johnsson (M) instämmer i Mattias Horrdins (C) yrkande.
Victor Landing (KD) yrkar:
att pedagogisk omsorg fortsätter att ges som alternativ till förskola och
fritidshem i Lunds stad.
Dragan Brankovic (SD) yrkar:
att dagbarnvårdarna skall vara kvar så länge behovet finns samt
att tjänsten skall erbjudas i kommunal regi
Gösta Eklund (V) yrkar:
att frågan om utfasning av pedagogisk omsorg skickas till
kommunfullmäktige för avgörande beslut.
Lars Hansson (L) instämmer i Yanira Difonis yrkande samt yrkar avslag
på Dragan Brankovic (SD) andra att-sats om att tjänsten ska erbjudas i
kommunal regi.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Yanira Difonis (MP) och Lars Hanssons yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden meddelar att
Yanira Difonis (MP) förslag med Lars Hanssons (L) tillägg är
huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Mattias
Horrdins (C) m fl, Victor Landings (KD) och Gösta Eklunds
(V) yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet
med Mattias Horrdins (C) m fl yrkande.
Yanira Difonis m fl förslag ställs mot Mattias Horrdins m fl förslag
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Yanira Difonis m fl yrkande
Nej för Mattias Horrdins m fl yrkande

Justerare
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Omröstningen utfaller med sju röster för Yanira Difonis m fl yrkande:
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Per-Arne
Lundgren (S), Lars Hansson (L), Ursula Savonius (L) och
Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med fem röster för Mattias Horrdins m fl yrkande:
Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Mattias Horrdin (C), Victor
Landing (KD) och Dragan Brankovic (SD).
Ledamoten Gösta Eklund (V) avstår från att delta i beslutet.
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Yanira Difonis m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

med hänsyn till minskad efterfrågan, rekryteringssvårigheter och
arbetsmiljöfaktorer ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i
uppdrag att fasa ut verksamheten för pedagogisk omsorg senast 1
september 2018

Reservationer

Vera Johnsson (M) och Mattias Horrdin (C) reserverar sig mot beslutet i
enlighet med bilaga § 1 A.
Dragan Brankovic (SD) reserverar sig mot beslutet i enlighet med
bilaga § 1 B.
Victor Landing (KD) reserverar sig mot beslutet i enlighet med
reservationsskrivelser bilaga § 1 C.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Barn- och skolnämnd Lunds stad sammanträde 2017-02-08

Angående fortsatt planering för pedagogisk omsorg inom BSF Lunds stad
För oss i Moderaterna och Centerpartiet är det en självklarhet att verksamheten för
pedagogisk omsorg finns kvar så länge det finns en efterfrågan bland lundaborna. Alla barn är
olika och har olika behov, därför är det viktigt att det finns alternativ till förskolan. Vi vill
även understryka att förskola inte är obligatoriskt i Sverige och att föräldrar kan välja att avstå
från både förskola och pedagogisk omsorg. Vi motsätter oss därför argument för en utfasning
som grundar sig i att forskning skulle visa på att förskola var det bättre alternativet.
Vi, Moderaterna och Centerpartiet reserverar oss mot det fattade beslutet till förmån för vårt
yrkande:
att pedagogisk omsorg finns kvar till dess att barnunderlaget minskar till en nivå där
verksamheten inte går att bedriva.

Vera Johnsson (M)

Mattias Horrdin (C)

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Dragan Brankovic
Eva-Lotta Kittel
hansolof.andersson@sd.se
Reservationer
den 10 februari 2017 13:30:15

Hej Eva-Lotta!
Här kommer våra yrkanden och reservationer.
Punkt 1. Mejlade jag yrkandet under sittande möte och det har du fått eller?
Reservationen för punkt 1 är följande- Vi Sverigedemokrater anser att kommunen
ska tillhandahålla tjänsten med dagmammor så länge det finns föräldrar och barn
som har behov av det oavsett elevantalet. Tjänsten skall erbjudas aktivt av
kommunen och inte som idag passivt. Vi måste tänka på barnen som inte passar
i förskolor av olika anledningar. Om den politiska viljan funnits skulle det inte
vara några problem att fortsätta. Men tyvärr vill majoriteten spara in pengarna på
bekostnad av dessa barns välbefinnande. Både föräldrar och dagmammor har
varit tydliga att dom trivts med sitt val och vill inte ha det annorlunda. Men
majoriteten valde att se och hitta problem där dom inte finns, endast för att
rättfärdiga sin besparing av pengar.
Punkt 5. Yrkandet – avslag på allt
Reservation till punkt 5—Vi sverigedemokrater anser att detta är ett stort slöseri
med skattepengar och dessutom att de åtgärder och arbete som beskrivs inte
fyller någon påvisad positiv funktion för barnen, i värsta fall riskerar de att vara
skadliga för barnen. Det har dessutom inte på något sätt redovisats varför detta
skulle behövas. Vilka problem som finns i så stor utsträckning att dom inte kan
undvikas med traditionella undervisningsmetoder eller kan lösas med beprövade
problemlösningar
Ha en trevlig helg! Dragan
Skickat från min iPad

RESERVATION
Barn- och skolnämnd Lunds stad sammanträde 2017-02-08

Ang Fortsatt planering för pedagogisk omsorg inom BSF Lunds stad
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 143, om ekonomi och verksamhetsplan
(EVP) 2017-2019 med budget för 2017. I budgeten fattades beslut om en utfasning av den
pedagogiska omsorgen till 2017, vilket överklagades och ej genomfördes. I Tjänsteskrivelse 1
2017-02-08 BSL 2017/0021 föreslår Barn och skolförvaltning Lunds stad åt Barn och
skolnämnd Lunds stad ”att med hänsyn till minskad efterfrågan, rekryteringssvårigheter och
arbetsmiljöfaktorer ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att fasa ut
verksamheten för pedagogisk omsorg senast 1 september 2018”.
Att fasa ut den pedagogiska omsorgen motiveras med att det under vårterminen 2017 fanns 43
barn placerade i pedagogisk omsorg och totalt 9st anställda som dagbarnvårdare. Dessa siffror
ställs i kontrast mot motsvarande siffror 2010 då 98 barn var placerade hos sammanlagt 24
anställda. Som motivering till utfasningen nämns även att det kommer bli svårt att rekrytera
lämpliga familjedaghem.
Kristdemokraterna anser inte att argumenten för att fasa ut den pedagogiska omsorgen är
tillräckligt starka för att motivera en utfasning. Även om antal barn och anställda har minskat
så anser Kristdemokraterna att det fortfarande finns en efterfrågan av den pedagogiska
omsorgen samt att möjligheten och viljan att fortsätta bedriva pedagogisk omsorg finns kvar.
Kristdemokraterna anser även att rådande skollag 25 kap 2§ bör efterföljas om ”att
kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk
omsorg om barnets vårdnadshavare önskar detta”. Vidare vill Kristdemokraterna påpeka att
alla familjer ser olika ut och har olika behov och förutsättningar och att detta inte har bejakats
tillräckligt i frågan om eventuell utfasning av den pedagogiska omsorgen. Om familjer
efterfrågar pedagogisk omsorg så anser Kristdemokraterna att detta ska tillhandahållas som
alternativ till förskola och fritidshem av Lunds stad.

Med anledning av denna skrivelse vill Kristdemokraterna betona att vi är ett parti som vill
fortsätta se pedagogisk omsorg som alternativ till förskola och fritidshem i Lunds stad.

Victor Landing (KD)
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§2

Urvalsprinciper med förtydligande för
placering i förskoleklass i Lunds
kommun

Dnr BSL 2017/0133

Sammanfattning

Barn- och skolförvaltningarna i Lunds stad och Lund Öster har påbörjat
en översyn av urvalsprinciper kopplat till skolvalet. Första steget i denna
översyn är att ta fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass.
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förvaltningarnas och rektorernas
erfarenheter från de senaste årens arbete med skolvalet men också utifrån
de överklaganden som har gjorts i ett antal fall 2015 och 2016 i Lund.
Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid
placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna
granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds
kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till
förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik
mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i
förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna
kommer att yttra sig om Kommunrevisionens granskning i början av
2017.
Barn och skolförvaltningarna Lunds stad föreslår att nämnden fastställer
följande urvalsprinciper för placering i förskoleklass:
1. Elevens rätt till en skola nära hemmet
2. Vårdnadshavares önskemål
När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån
följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder
3. Aktiva val prioriteras före icke- val
4. Syskonförtur
5. Relativ närhet
Vidare behövs ett förtydligande och en definition av dessa principer som
kan utgöra ett stöd för rektorer och förvaltningarna i syfte att säkerställa
att urvalet görs på ett rättssäkert sätt. Beslut om förtydligade principer
bör fattas innan urvalsprocessen påbörjas under våren 2017.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper
för placering i förskoleklass i Lunds kommun” den 14 december 2016
dnr BSL 2016/0676
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper
med förtydligande och definition för placering i förskoleklass i Lunds
kommun” den 8 februari 2017 dnr BSL 2017/0133
Bilaga 1 - förtydligande och definition av urvalskriterier för förskoleklass
i Lunds kommun

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar
att fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper med förtydligande
för placering i förskoleklass
att placering i förskoleklass enligt dessa principer ska betraktas som ren
verkställighet
att upphäva tidigare delegation av beslut om skolplacering enligt SL 9:15
(förskoleklass), SL 10:30(grundskola) och SL 11:29 (grundsärskola)
att delegera beslut om skolplacering enligt SL 10:30 (grundskolan) och
SL 11:29 (grundsärskolan) till rektor.
Mårten Spanne (S) och Yanira Difonis (MP) instämmer i Lars Hanssons
yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Lars Hansons (L) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att
att
att

Justerare

fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper med
förtydligande för placering i förskoleklass
placering i förskoleklass enligt dessa principer ska betraktas som
ren verkställighet.
upphäva tidigare delegation av beslut om skolplacering enligt SL
9:15 (förskoleklass), SL 10:30(grundskola) och SL 11:29
(grundsärskola).
delegera beslut om skolplacering enligt SL 10:30 (grundskolan)
och SL 11:29 (grundsärskolan) till rektor.

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Skolområdeschefer
Rektorer
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Begäran om utökad driftsram för Eosoch Tornhallen

Dnr BSL 2016/0626

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017
för EOS-hallen och Tornhallen. Förslaget innebär begäran om utökad
driftsram med 1467 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2 januari 2017
dnr BSL 2016/0626
Internhyreskontrakt för lokal 1359-A-X01-01
Internhyreskontrakt för lokal 1357-BAA-L01-01

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 1 467 tkr från
och med år 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (28)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§4

Yttrande över ”Detaljplan för del av
Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m,
Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds
kommun” - Samrådshandling

Dnr BSL 2016/0741

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga
kommunal mark för handel, kontor och service samt bostäder. Under
2015 har Lunds kommun genomfört en markanvisningstävling avseende
handelskvarteret. ICA Fastigheter tillsammans med Fojab
Arkitekter vann tävlingen. Planområdet innefattar två kvarter samt
torget norr om handelskvarteret.

Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 handelskvarter m m Centrala
Brunnshög i Lund Lunds kommun Tjänsteskrivelse 170113
BN Underrättelse-Samråd 2016-12-01 Detaljplan för del av Östra Torn
27_2 - Nämnder
BN Planbeskrivning 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
BN Plankarta med planbestämmelser och illustration 2016-11-04
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
BN Beslut 2016-11-17 § 200 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
BN Tjänsteskrivelse 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
BN Tjänsteskrivelse 2016-11-04 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2

Yrkanden

Mårten Spanne (S) yrkar
att överlämna ”Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 handelskvarter m m
Centrala Brunnshög i Lund, Lunds kommun Tjänsteskrivelse 170113”
med följande kompletteringar:

Justerare

-

På sidan 8 i samrådshandlingen under rubriken ”Service”
förekommer flera felaktigheter vad gäller namn på skolor och
vilka åldersgrupper som går på dessa. Stadsbyggnadskontoret bör
inhämta aktuella uppgifter från Barn- och skolförvaltning Lund
stad.

-

På sidan 8 under rubriken ”Trafik” beskrivs dagens trafikmängder
på aktuella gator.
För att berörda parter ska kunna göra en lämplighetsprövning, t ex
vad gäller buller, luftföroreningar och trafikrisker är det viktigt att

Utdragsbestyrkande
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planen innehåller en realistisk trafikprognos för den tidpunkt när
hela området är utbyggt. Det är därför lämpligt att planen
kompletteras med en sådan.
-

På sidan 9 under rubriken ”Luftföroreningar” tycks texten
avspegla regler som gällde före 2010. Det är därför lämpligt att
texten kompletteras för att avspegla aktuellt regelverk.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

överlämna ”Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 handelskvarter m
m Centrala Brunnshög i Lund, Lunds kommun Tjänsteskrivelse
170113” med följande kompletteringar:

-

-

-

På sidan 8 i samrådshandlingen under rubriken ”Service”
förekommer flera felaktigheter vad gäller namn på skolor och
vilka åldersgrupper som går på dessa. Stadsbyggnadskontoret bör
inhämta aktuella uppgifter från Barn- och skolförvaltning Lund
stad.
På sidan 8 under rubriken ”Trafik” beskrivs dagens trafikmängder
på aktuella gator.
För att berörda parter ska kunna göra en lämplighetsprövning, t ex
vad gäller buller, luftföroreningar och trafikrisker är det viktigt att
planen innehåller en realistisk trafikprognos för den tidpunkt när
hela området är utbyggt. Det är därför lämpligt att planen
kompletteras med en sådan.
På sidan 9 under rubriken ”Luftföroreningar” tycks texten
avspegla regler som gällde före 2010. Det är därför lämpligt att
texten kompletteras för att avspegla aktuellt regelverk.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§5

Återrapport genus och normkritiskt
arbete

Dnr BSL 2016/0341

Sammanfattning
Nämnden gav 2015-04-22 Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag
att utreda och föreslå hur det grundläggande arbetet med genuspedagogik
kan stärkas och utvecklas inom ramen för gällande skolplan.
Genusarbetet är utifrån läroplanens uppdrag kring allas lika värde en
integrerad del av värdegrundsarbetet inom verksamheten. Detta bekräftas
också av den kartläggning som gjorts på förskolor och skolor.
För att ytterligare synliggöra det arbete som bedrivs föreslår
förvaltningen att genusperspektivet tas upp som en särskild punkt i
samband med den årliga kvalitetsdialogen.

Beslutsunderlag

Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2017-01-13,
dnr BSL 2016/0341.
Skrivelse från S, V, Mp och Fi gällande
”Genuspedagogik och normkritiskt arbete”, Dnr BSL 2015/0115.

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden instämmer i förvaltningens
förslag sam
att handlingsplan för att stärka arbetet med genus och normkritiskt arbete
redovisas vid seminarietillfälle
Gösta Eklund (V) och Ursula Savonius (L) instämmer i Yanira Difonis
(MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att
att

Justerare

genusperspektivet ska belysas när enheterna följer upp arbetet med
normer och värden i sitt årliga systematiska kvalitetsarbete
godkänna genomförd kartläggning
handlingsplan för att stärka arbetet med genus och normkritiskt
arbete redovisas vid seminarietillfälle.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

Reservationer

Victor Landing (KD) reserverar sig mot beslutet i enlighet med
reservationsskrivelse Bilaga § 5 A.
Dragan Brankovic (SD) reserverar sig mot beslutet i enlighet med
reservationsskrivelse Bilaga § 5B.

Protokollsanteckningar
Ersättaren Eli Blondin (FI) lämnar följande protokollsanteckning:
”FI håller med i övriga partiers yrkande till bifall, men vill påpeka att det
saknas tydliga strategier för hur skola och förskola aktivt ska inhämta ny
kunskap om genuspedagogik och normkritiskt arbete. Rapporten
fokuserar mycket på genus och könsroller, men tar upp få andra
begränsande normer som är inkluderat i ett normkritiskt arbete
som vithetsnormen, funktionalitetsnormen, språkliga normer, normer om
religion och familjekonstellationer, cisnormen och heteronormen.”

Beslut expedieras till:
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Barn- och skolnämnd Lunds stad sammanträde 2017-02-08

Ang Barn- och skolnämnd Lunds stads återrapport om genus och
normkritiskt arbete.
Barn- och skolnämnd Lunds stad gav 2015-04-22 Barn- och skolförvaltning Lunds stad i
uppdrag att utreda och föreslå hur det grundläggande arbetet med genuspedagogik kunde
stärkas och implementeras ytterligare inom gällande skolplan. Kristdemokraterna delar
skrivelsens intention om att ”alla barn och elever, oavsett kön, ska ges samma förutsättningar
och ett likvärdigt bemötande” samt att aktivt bemöta barn utifrån individ och inte utifrån kön
och att i olika sammanhang beakta och belysa familjekonstellationers olika sammansättning.
Det Kristdemokraterna motsäger sig är den politiska detaljstyrning över barns fria lek och fria
val som ett antal punkter medför i skrivelsen.
T.ex. går det att läsa i skrivelsen hur den ”normkritiska granskningen” går ut på att
uppmärksamma hur barn använder lokaler och material. Utifrån det som synliggörs, dvs om
pojkar eller flickor endast leker specifika lekar, vistas eller arbetar i samma rum så har
pedagogerna en dialog kring för att se hur lokaler och material kan möta barnet och inte
specifikt kön. Kristdemokraterna anser inte att politiker ska gå in och detaljstyra i vilka lekar
eller lokaler barn väljer att leka eller vistas i. Resultatet av genuspedagogikens strävande efter
en större jämlikhet blir snarare ett större inskränkande i barn och elevers fria val.
Kristdemokraterna anser att pedagoger har rätt att ingripa mellan barn med avsikten att
förhindra bråk, mobbning eller annan typ av kränkande behandling. Kristdemokraterna
ifrågasätter även starkt avsnittet om ”hur normer som kan begränsa individer” förklaras.
Genuspedagogiken ger som svar att lösningen är att inskränka i barnens fria lek där påstådda
könstraditionella rollekar påvisar ett lekbeteende som inte faller inom genuspedagogikens
ramverk. Det blir således motsägelsefullt att benämna denna lek som ”fri” om barnen måste
anpassa sin lek så att leken inte blir ”allt för könstraditionell”.
Med bakgrund av denna skrivelse vill Kristdemokraterna understryka att vi är ett parti som
vill låta barn få vara barn och göra fria val samt att genuspedagogik stryks från rådande
skolplan.

Victor Landing (KD)

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Dragan Brankovic
Eva-Lotta Kittel
hansolof.andersson@sd.se
Reservationer
den 10 februari 2017 13:30:15

Hej Eva-Lotta!
Här kommer våra yrkanden och reservationer.
Punkt 1. Mejlade jag yrkandet under sittande möte och det har du fått eller?
Reservationen för punkt 1 är följande- Vi Sverigedemokrater anser att kommunen
ska tillhandahålla tjänsten med dagmammor så länge det finns föräldrar och barn
som har behov av det oavsett elevantalet. Tjänsten skall erbjudas aktivt av
kommunen och inte som idag passivt. Vi måste tänka på barnen som inte passar
i förskolor av olika anledningar. Om den politiska viljan funnits skulle det inte
vara några problem att fortsätta. Men tyvärr vill majoriteten spara in pengarna på
bekostnad av dessa barns välbefinnande. Både föräldrar och dagmammor har
varit tydliga att dom trivts med sitt val och vill inte ha det annorlunda. Men
majoriteten valde att se och hitta problem där dom inte finns, endast för att
rättfärdiga sin besparing av pengar.
Punkt 5. Yrkandet – avslag på allt
Reservation till punkt 5—Vi sverigedemokrater anser att detta är ett stort slöseri
med skattepengar och dessutom att de åtgärder och arbete som beskrivs inte
fyller någon påvisad positiv funktion för barnen, i värsta fall riskerar de att vara
skadliga för barnen. Det har dessutom inte på något sätt redovisats varför detta
skulle behövas. Vilka problem som finns i så stor utsträckning att dom inte kan
undvikas med traditionella undervisningsmetoder eller kan lösas med beprövade
problemlösningar
Ha en trevlig helg! Dragan
Skickat från min iPad

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§6

Yttrande över kommunrevisionens
granskning av grundskolornas arbete
för att motverka kränkande behandling

Dnr BSL 2016/0740

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett
Revisionsfirman Ernst & Young uppdrag att granska barn- och
skolnämnderna avseende deras arbete för att motverka kränkande
behandling. Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått revisionsrapporten
för yttrande.
I yttrandet instämmer Barn- och skolförvaltning Lunds stad i att det finns
förbättringsområden och kommer att tydliggöra arbetsgången med arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling (i årshjulet för
systematiskt kvalitetsarbete) för skolledarna.
Den digitala stödprocessen, avseende arbetet med diskriminering och
kränkande behandling, kommer förtydligas i enlighet med revisionens
rekommendationer. Under 2017 kommer Lunds stad även att kontrollera
förskolors och skolors planer mot diskriminering och kränkande
behandling. Dessutom kommer en kontroll att göras av hur riskerna för
kränkningar på nätet kartläggs och analyseras i planerna.
När det gäller att ta fram konkreta verktyg för föräldrar till barn från och
med förskoleåldern som stöd kring frågor om vad som händer på nätet, så
föreslår barn- och skolförvaltning Lunds stad att Statens medieråds
verktyg ”Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet” samt BRIS
internetguide, ”Ungas integritet på nätet, råd till dig som är vuxen” bör
användas istället för att ta fram ett eget Lundamaterial.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, Yttrande över:
Granskning grundskolornas arbete för att motverka kränkande
behandling, den 11 januari 2017 dnr BSL 2016/0740
Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande
behandling, Revisionsrapport november 2016, Lunds kommun.
Statens medieråd, ”Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet”
Bris - Internetguide #5, Ungas integritet på nätet. Råd till dig som är
vuxen.

Yrkanden
Per-Arne Lundgren yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Lars Hansson (L) instämmer i Per-Arne Lundgrens (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Per-Arne Lundgrens m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse, Yttrande över: ”Granskning av grundskolornas
arbete för att motverka kränkande behandling” 2017-01-11.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§7

Yttrande över kommunrevisionens
granskning av riktlinjer för placering
av barn och elever

Dnr BSL 2016/0615

Sammanfattning

Kommunrevisionen har begärt att Barn- och skolförvaltning Lunds stad
ska yttra sig över granskningsrapporten ”Granskning av kommunens
riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola”.
Lunds stad instämmer i revisionens förslag att bl.a. följa upp placeringar
av barn- och elever genom ett internkontrollmål under 2018. Beslut om
urvalsprinciper för placering i förskoleklass har fattats av Barn- och
skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster i december 2016 och beslut
om tillämpningsanvisningar och definitioner kommer att fattas av
nämnderna i februari 2017. Under 2017 kommer barn- och
skolförvaltningarna Lunds stad och Lund Öster tillsammans ta fram
gemensamma rutiner för skolplaceringar i åk 1-9. Dessutom kommer
Lunds stad under 2017 att erbjuda rektorerna ett centralt stöd i arbetet
med skolplacering för förskoleklass. Stödet ges för att säkerställa att
beslut om placeringen fattas på lika grunder samt sker objektivt, sakligt
och icke-diskriminerande.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, Yttrande över:
Granskning av riktlinjer för placering av barn och elever, den 26 januari
2017 dnr BSL 2016/0615.
Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola,
förskoleklass och grundskola, Revisionsrapport oktober 2016, Lunds
kommun

Yrkanden

Mårten Spanne (S) yrkar
att som eget yrkande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse avseende
kommunrevisionens granskning av riktlinjer för placering av barn och
elever.
Lars Hansson (L) instämmer i Mårten Spannes (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

som eget yrkande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse
avseende kommunrevisionens granskning av riktlinjer för placering
av barn och elever.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§8

Skrivelse om läxhjälp från
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Centerpartiet

Dnr BSL 2016/0749

Sammanfattning

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet föreslår i en skrivelse
8 december 2016 till Barn- och skolnämnden i Lunds Stad
-

att det ska ges möjlighet till läxhjälp i Lunds stads skolor, gärna i
samverkan med fritidshemsverksamhet eller ideella
organisationer.
att Barn- och skolförvaltningen Lunds stad kontinuerligt
återrapporterar till nämnden om läxhjälpsverksamheten.

Huvuddelen av skolorna i Lunds stad anordnar läxhjälp i nuläget och 9
skolor har ansökt och fått beviljat statsbidrag för läxhjälpsverksamheten.
Forskningen kring läxor och läxhjälp visar att läxor kan bidra till en god
kunskapsutveckling för äldre elever, särskilt i matematik, samt att
läxhjälp kan fungera som ett bra stöd för eleverna. Dock framkommer
svårigheter, främst inom det kompensatoriska uppdraget för skolan, då
det visar sig att det är svårt att med läxhjälp nå de elever som är i mest
behov av detta stöd samt att läxor i sig riskerar att bidra till ökade
kunskapsskillnader mellan elever, utifrån elevernas olika förutsättningar.
För att få en kvalitet i läxan bör den vara väl förberedd, följas upp väl i
skolan efteråt och vara direkt kopplad till den undervisning som sker.
Eleven ska kunna genomföra läxan utan stöd av lärare.
Följande framgångsfaktorer för läxhjälp har konstaterats i forskning: en
god studiemiljö, individuellt stöd, att läxhjälpen ligger i linje med
ordinarie undervisning, att det bygger på ett frivilligt deltagande, att det
finns handledning och en personlig relation mellan eleverna och
läxhjälparna, att läxhjälpen är bemannad med behörig personal samt att
det finns kontinuitet i verksamheten.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2017,
dnr 2016/0749
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Centerpartiets skrivelse till
Barn- och skolnämnden Lunds Stad 8 december 2016 dnr 2016/0749
Barn- och skolförvaltningens återrapport av skolornas anordnande av
läxhjälpsverksamhet dec 2015
Skolverket (2014) ”Läxor i praktiken”
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-02-08
Skolverket (2014) ”Mer än bara läxor”

Yrkanden

Per-Arne Lundgren (S) yrkar
att det i de skolor som väljer läxor som kräver individuellt stöd i Lunds
stad ska ge möjlighet till läxhjälp gärna i samverkan med
fritidshemsverksamhet eller ideella organisationer samt
att uppföljningen av skolornas arbete med läxhjälp genomförs inom
ramen för förvaltningens rutiner för intern kontroll.
Mattias Horrdin (C) instämmer i Per-Arne Lundgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Per-Arne Lundgren m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

det i de skolor som väljer läxor som kräver individuellt stöd i
Lunds stad ska ge möjlighet till läxhjälp gärna i samverkan med
fritidshemsverksamhet eller ideella organisationer samt
uppföljningen av skolornas arbete med läxhjälp genomförs inom
ramen för förvaltningens rutiner för intern kontroll.

Beslut expedieras till:
Rektorer
Områdeschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§9

Informationsärende:
Resultatredovisning av måluppfyllelse
betyg åk 6-9

Dnr BSL 2017/0034

Sammanfattning

Mot bakgrund av nämndens beslut i november 2014 ”Modell för
resultatrapportering och analys vid bristande
kunskapsresultat/uppföljning” rapporterar förvaltningen till nämnden om
risker att elever i åk 6-9 inte når målen.
Nästa rapporteringstillfälle är i augusti.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Anmälningar om kränkande
behandling 2017

Dnr BSL 2017/0029

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats 2016-12-01- 2017-01-15.

Justerare

Skola

Åk

Dnr.__

Händels (misstanke om)

Fågelskolan
mellan elever

5

BSL 2016/0823

Verbal kränkn.

Fågelskolan
9
kränkn. mellan elever

BSL 2016/0759

Fysisk + verbal

Fågelskolan
mellan elever

9

BSL 2016/0758

Digital kränkn.

Fågelskolan
mellan elever

6

BSL 2017/0070

Verbal kränkn.

Fäladsskolan
mellan elever

4

BSL 2016/0832

Verbal kränkn.

Fäladsskolan
4
kränkn. mellan elever

BSL 2016/0834

Fysisk + verbal

Fäladsskolan
mellan elever

4

BSL 2016/0835

Verbal kränkn.

Fäladsskolan
mellan elever

5

BSL 2016/0833

Verbal kränkn.

Fäladsskolan
mellan elever

4

BSL 2017/0092

Fysisk kränkn.

Fäladsgården
7
kränkn. mellan elever

BSL 2016/0815

Verbal + digital

Gunnesboskolan
mellan elever

1

BSL 2016/0750

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

F

BSL 2016/0752

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

2

BSL 2016/0753

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

F

BSL 2016/0755

Fysisk kränkn.

Utdragsbestyrkande
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Skola

Justerare

Åk

Dnr.__

Händels (misstanke om)

Gunnesboskolan
mellan elever

F

BSL 2016/0756

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

F

BSL 2016/0757

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

5

BSL 2016/0784

Verbal kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

1

BSL 2016/0785

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

F

BSL 2016/0798

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
mellan elever

2

BSL 2016/0821

Fysisk kränkn.

Gunnesboskolan
F
kränkn. mellan elever

BSL 2017/0030

Fysisk + verbal

Palettskolan
mellan elever

2

BSL 2017/0039

Fysisk kränkn.

Östratornskolan
3
kränkn. mellan elever

BSL 2016/0785

Fysisk + verbal

Östratornskolan
mellan elever

3

BSL 2016/0790

Fysisk kränkn.

Östratornskolan
mellan elever

7

BSL 2016/0791

Fysisk kränkn.

Östratornskolan
mellan elever

3

BSL 2016/0793

Fysisk kränkn.

Östratornskolan
mellan elever

7

BSL 2016/0787

Verbala kränkn.

Östratornskolan
mellan elever

7

BSL 2016/0796

Verbala kränkn.

Östratornskolan
mellan elever

8

BSL 2016/0797

Verbala kränkn.

Östratornskolan
mellan elever

7

BSL 2016/0794

Verbala kränkn.

Östratornskolan
4
kränkn. mellan elever

BSL 2016/0795

Verbala + digitala

Östratornskolan
mellan elever

BSL 2016/0788

Digitala kränkn.

9

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

24 (28)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

Skola

Åk

Östratornskolan
3
kränkn. mellan elever

Dnr.__

Händels (misstanke om)

BSL 2016/0789

Fysisk + verbal

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 23 januari
2017.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om
kränkande behandling, december och januari 2016 och 2017” till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 8 februari

Dnr BSL 2017/0023

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 8 februari:
•

Frånvaro som överstiger 20 procent (skollagen 7 kap) – anmälan
till huvudmannen

•

Protokollsutdrag § 302 Kommunkontoret Utveckling av e-förslag
(2016-12-20)

•

Protokollsutdrag § 299 Elin Gustafssons (S) avsägelse av
uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnd Lund stad (2016-1220 KF)

•

Protokollsutdrag § 404 Begäran om utökad driftsram på grund av
nya lokaler (2016-12-08 KS)

•

Protokollsutdrag § 2 Utredning samlad måltidsorganisation
(2017-01-11 SF)

•

Protokollsutdrag § 22 Lönekartläggning 2016 (2017-01-11 (KS)

•

Protokollsutdrag § 139 Fastställande av ersättningsbelopp till
Modersmålscentrum för modersmålsstöd och studiehandledning
2017 (2016-12-14 UN)

•

Protokollsutdrag § 366 Handlingsplan för intern kontroll 2017,
kommungemensamma kontrollaktiviteter (2016-12-07 KS)

•

Protokollsutdrag § 370 angående fastställande av interkommunala
ersättningar 2017 (2016-12-07 KS)

•

Protokollsutdrag § 176 Urvalsprinciper för placering i
förskoleklass i Lunds kommun (2016-12-14 BSFÖ)

•

Protokollsutdrag § 10 Beställning av ny förskola på
Revingelyckan (Hardebergabanan) (2017-01-11 KS)

•

Protokollsutdrag § 9 Yttrande över skrivelse från L Lärarlönelyftet ska ge permanenta lönehöjningar (2017-01-25
BSFÖ)

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
Justerare

lägga redovisningen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§ 12

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr BSL 2017/0022

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 08
februari 2017:
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Saltkråkans förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket mellan 08.00 – 16.00 fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m.
2017-05-19.
Nr 1/2017
Delegat: Viveca Dahl, skolområdeschef
Saltkråkans förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-06-30.
Nr 2/2017
Delegat: Viveca Dahl, skolområdeschef
Arkens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket mellan 08.00 – 15.00 fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2017-0609.
Nr 3/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Körsbärets förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket mellan 07.30 – 15.00 t.o.m. 2017-06-04.
Nr 4/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 4a:
Beslut om skolplacering enligt Sl 10:30 första stycket, 9:15 första
stycket, 11:29 första stycket
Nr 1-5/2017
Delegat: Rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola
Särskoletillhörighet för eleven A FA 090323****
Nr 1/2017
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum
Beslut om mottagande i grundsärskola
Inriktning särskola för eleven A FL 000729****
Nr 2/2017
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum
Beslut om mottagande i grundsärskola
Särskoletillhörighet för eleven TS 031222***
Nr 3/2017
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§ 13

Skoldirektören informerar

Sammanfattning

Skoldirektören informerar nämnden om:
•

Investeringar Vi behöver ersätta de byggnader som är
fuktskadade. Stor del av förklaringen till att vi har stora
investeringsbehov är att vi, eftersom kommunen inte är i fas med
behoven, inte har investerat särskilt mycket varken 2015 eller
2016.

•

Bildandet av den nya förvaltningen. Nu pågår kartläggning av de
båda nuvarande förvaltningarna. Konsulter från Enhancer ”Hur
ska vi tänka i den nya organisationen”. Rapport klar slutet av
mars.

Beslut om förvaltningschef väntas den 5 april
Dialog med KSAa ang våra 15 punkter som besparingar
•

Justerare

Nu drar vi igång med vår återkommande tillsyn enligt
miljöbalken av inomhusmiljön m.m. J Det har gått ungefär 3 år
sedan så nu är det dags för nya besök. Vi kommer vid vår tillsyn
även att titta på fritidslokaler för barnen som går på skolan.

Utdragsbestyrkande
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