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Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-10-11 

klockan 18.00–22.30 

  

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Yanira Difonis (MP), vice ordf 

Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf 

Rita Borg (S) 

Mårten Spanne (S) 

Vera Johnsson (M) 

Ann-Charlotte Ewerhard (M), t o m § 95 

Erik Hammarström (MP) 

Gösta Eklund (V) 

Dragan Brankovic (SD) 

Mattias Horrdin (C) 

  

Tjänstgörande ersättare Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) 

Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för John Sunnqvist (KD)  

t o m  § 90 

Max Eskilsson (C), Tjänstgörande för Dragan Brankovic fr o m § 90 

  

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S) 

Per-Arne Lundgren (S) 

Jens Modéer (MP) 

Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för John Sunnqvist fr o m § 91 

Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte 

Ewerhard (M) fr o m § 96 

Chelsea Long (V) 

Bengt Svensson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD)  

t o m § 89  

  

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad 

Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad 

Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad 

Anita Bengtsson, HR-chef, BSF Lunds stad 

Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSF Lunds stad 

Ingrid Ståhl, HR-konsult, BSF Lunds stad 

Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad 

Emma Möller, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad 

Linda Jovanovic, HR-konsult, BSF Lunds stad 

Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSF Lunds stad 

Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund 

Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet 
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Justerare Gösta Eklund (V) 

  

Paragrafer § 87-99 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tisdagen den 17 oktober kl 

13:00  

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Eva-Lotta Kittel 

  

  

Ordförande  

 Monica Molin (S) 

  

  

Justerare  

 Gösta Eklund (V) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad 

  

Sammanträdesdatum 2017-10-11 

  

Paragrafer § 87-99 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-19 Datum då anslaget tas ned 2017-11-09 

  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47 

  

  

Underskrift  

 Eva-Lotta Kittel 
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§ 87 Yttrande över remiss: 
”Standardlokalprogram för 
grundskola” 

Dnr BSL 2017/0714 

Sammanfattning 
Lunds kommun har infört en ny lokalinvesteringsprocess. En del av den 

nya investeringsprocessen innebär att möjliggöra standardiserad 

utformning av lokaler som byggs återkommande. Genom att 

standardisera det som byggs nytt sparas tid och det stödjer kommunens 

arbete med att uppföra nya skolor till rätt kvalitet, storlek och kostnad. 

Lokalprogrammet beskriver vilka lokaliteter en grundskola behöver och 

dimensionerar lokalerna efter antalet elever. Barn- och skolförvaltningen 

lämnar i ärendet ett antal synpunkter och förslag på ändringar. Barn- och 

skolförvaltningen instämmer i ansatsen och nödvändigheten i att skapa 

ett standardlokalprogam för att effektivisera arbetet med 

investeringsprojekt. Lokalprogrammet skapar förutsättningar för 

förutsägbarhet och rimliga förväntningar i lokalplaneringen. Ett 

standardiserat program ger ökad likvärdighet mellan planerade skolor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss av standardlokalprogram för grundskola  

2017-10-11 

170609 LUNDS KOMMUN Lokalprogram Grundskola 

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar 

att överlämna förvaltningens skrivelse Tjänsteskrivelse Remiss av 

standardlokalprogram för grundskola 2017-10-11 samt  

att till tjänsteskrivelsen göra följande tillägg: 

Barn- och skolnämnden Lunds stad 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. I samband med ett framtida antagande av 

standardlokalprogrammet bör även en plan för uppföljning och 

revidering tas fram. 
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Nämnden anser vidare 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 på sidan 7 och 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 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 

med beaktande av inlämnade synpunkter. 

Staffan Bolin (L), Ursula Savonius (L) och Yanira Difonis (MP) 

instämmer i Mårten Spannes (S) yrkande. 

 

Vera Johnsson (M) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag med följande tillägg: 

Nämnden anser att det borde framgå i förslaget hur skollokaler förutom 

öppna ytor också ska erbjuda tillräckliga utrymmen för arbete i mindre 

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

lärararbetsplatserna är funktionella med tillräckligt utrymme. 

Mattias Horrdin (C) instämmer i Vera Johnssons yrkande. 

 

Gösta Eklund (V) yrkar 

att överlämna förvaltningens skrivelse Tjänsteskrivelse Remiss av 

standardlokalprogram för grundskola 2017-10-11 samt  

att till tjänsteskrivelsen göra följande tillägg: 

Barn- och skolnämnden Lunds stad anser att det föreliggande förslaget, 

trots en ambitiös ansats, inte är tillräckligt genomarbetat för att ligga till 

grund för ett beslut om antagande. Framförallt saknas en mer 

genomarbetad behovsanalys från skolförvaltningarnas sida där både 

kvalitativa och kvantitativa aspekter knyts samman. 

  

Ursula Savonius (L) yrkar att nämnden beslutar 

att avslå Gösta Eklunds (V) yrkande. 

  

Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar 

att överlämna förvaltningens skrivelse Tjänsteskrivelse Remiss av 

standardlokalprogram för grundskola 2017-10-11 samt  

att komplettera tjänsteskrivelsen med tillägg enligt samtliga yrkanden. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutar i enlighet med Monica Molins (S) yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras. Ordföranden meddelar att Monica 

Molins (S) yrkande är huvudförslag.  

Ordföranden ställer Gösta Eklunds (V) yrkande mot Vera Johnssons (M) 

m fl yrkande och finner att nämnden utser Vera Johnssons m fl yrkande 

till motförslag.  

Nämnden enas om följande beslutsordning: 

Ja för Monica Molins (S) yrkande 

Nej för Vera Johnssons (M) m fl yrkande  

 

Omröstningen utfaller med sju röster för Monica Molins (S) yrkande: 

Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik 

Hammarström (MP), Staffan Bolin (L), Ursula Savonius (L) och Monica 

Molin (S).   

Omröstningen utfaller med sex röster för Vera Johnssons (M) m fl 

yrkande: Gösta Eklund (V), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M), 

Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C) och Bengt Svensson 

(SD). 

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Monica Molins (S) yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
Barn- och Skolnämnd Lunds stad beslutar 

att  överlämna förvaltningens skrivelse Tjänsteskrivelse Remiss av 

standardlokalprogram för grundskola 2017-10-11 samt 

 

att  till tjänsteskrivelsen göra följande tillägg: 

 

Barn- och skolnämnden Lunds stad 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. I samband med ett framtida 
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antagande av standardlokalprogrammet bör även en plan för 

uppföljning och revidering tas fram. 

 

Nämnden anser vidare 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 på sidan 7 och 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 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 med beaktande av inlämnade synpunkter. 

 

Nämnden anser att det borde framgå i förslaget hur skollokaler 

förutom öppna ytor också ska erbjuda tillräckliga utrymmen för 

arbete i mindre grupper och för elever i behov av särskilt stöd. 

Likaså är det viktigt att lärararbetsplatserna är funktionella med 

tillräckligt utrymme. 

 

Barn- och skolnämnden Lunds stad anser att det föreliggande 

förslaget, trots en ambitiös ansats, inte är tillräckligt genomarbetat 

för att ligga till grund för ett beslut om antagande. Framförallt 

saknas en mer genomarbetad behovsanalys från 

skolförvaltningarnas sida där både kvalitativa och kvantitativa 

aspekter knyts samman. 

   

  

Beslut expedieras till: 

Serviceförvaltningen   
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§ 88 Information sjukfrånvaro (nämndens 
satsning) 

Dnr BSL 2017/0910 

Sammanfattning 
Nämnden informeras om hur sjukfrånvaron fördelar sig mellan olika 

yrkesgrupper samt vilka insatser som görs för att sjukfrånvaron ska 

minska.  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att tacka för informationen.   
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§ 89 Lokalplan (viljeinriktning) 
Dnr BSL 2017/0796 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller planeringsunderlaget för uppdatering av Barn- och 

skolnämnden Lunds stads lokalplan. Skrivelsen Planeringsunderlag 

lokalplan 2017-2022 redogör för analys av befolkningsprognos samt 

sammanfattar Barn- och skolnämndens lokaldag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag lokalplan 2017-2022 2017-10-11 

Scenario 2022 Norra fäladen 2017-10-11 

Scenario 2022 LTÖ 2017-10-11 

Scenario 2022 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården 2017-10-11 

Scenario 2022 Centrum Torn 2017-10-11 

Planeringsunderlag lokalplan 2017-2022 2017-10-11 

Yrkanden 
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar 

att fastställa ”Planeringsunderlag lokalplan 2017-2022” samt 

att anmoda kommunstyrelsen att ha ”Planeringsunderlag lokalplan 2017-

2022” till grund för investeringsäskanden inför budget 2019. 

Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins yrkande. 

  

Vera Johnsson (M) yrkar att nämnden beslutar 

att byta ut texten under integration till: 

att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad 

integration är ett tydligt ställningstagande. Planeringen ska ha som 

utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall det är möjligt ska 

skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda 

miljöer. Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika 

bostadsområden är en tillgång för verksamheten som kan tillföra ett 

mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i 

samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt 

tänkande kring skolspår. Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det 

finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det fria skolvalet och aktivt 

välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer, 

oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering 

kan skolor göras attraktiva för målgrupper bortom närområdet.  

att i övrigt instämma i förvaltningens förslag. 



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 10 (29) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Staffan Bolin (L), Ursula Savonius (L) och Mattias Horrdin (C) 

instämmer i Vera Johnssons (M) yrkande. 

Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar att avslå Vera Johnssons 

(M) m fl yrkande.   

Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins yrkande. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl förslag samt Vera 

Johnssons (M) m fl förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Nämnden enas om följande beslutsordning: 

Ja för Monica Molins (S) m fl yrkande 

Nej för Vera Johnssons (M) m fl yrkande  

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins (S) m fl 

yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik 

Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S). 

Omröstningen utfaller med sju röster för Vera Johnssons (M) m fl 

yrkande: Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M), 

Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Ursula Savonius (L) 

och Bengt Svensson (SD). 

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Vera Johnssons (M) m fl 

yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  anmoda kommunstyrelsen att ha ”Planeringsunderlag lokalplan 

2017-2022” till grund för investeringsäskanden inför budget 2019. 

  

att  byta ut texten under integration till: 

 

att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad 

integration är ett tydligt ställningstagande. Planeringen ska ha som 

utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall det är möjligt 

ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från 

skilda miljöer. Integration gynnar alla elever och blandning av 

elever från olika bostadsområden är en tillgång för verksamheten 

som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en 

aktiv aktör i samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas 

av ett traditionellt tänkande kring skolspår. Skolplaneringen bör i 
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stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att 

utnyttja det fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina 

barn. Integrationen främjas om fler familjer, oavsett 

familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan 

skolor göras attraktiva för målgrupper bortom närområdet.  

 

att  i övrigt instämma i förvaltningens förslag. 

Reservationer 
S, MP och V reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 

reservationsskrivelse: 

Den borgerliga oppositionen och SD motsätter sig skolspår och menar att 

det skulle begränsa valfriheten avseende skolval. Att det inte går att visa 

ett samband verkar inte besvära. 

Argumentationen blir än mer förbryllande när integrationsaspekten 

blandas in som ett bärande argument för att öka valfriheten ytterligare 

vilket tillbakavisas i såväl forskning som av vår egen förvaltning.  

Protokollsanteckningar 
Mattias Horrdin (C) för följande till protokollet: 

Centerpartiet vill verka för en F-3 skola på Linero. 

Vera Johnsson (M) instämmer i Mattias Horrdins (C) 

protokollsanteckning . 

Beslut expedieras till: 

Skolområdeschefer 

Kommunkontoret 

Serviceförvaltningen 
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§ 90 Beställning utökning av 
Stenröseskolan 

Dnr BSL 2017/0797 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller beställning utökning av Stenröseskolan. Skolan får 

efter utökningen kapacitet för 18 elever årskurs 1-9 i grundsärskolan. 

Beställningen föranleds av växande behov av skollokaler för elever som 

läser ämnesområden. 

Beslutsunderlag 
Beställning utökning Stenröseskolan Tjänsteskrivelse 2017-10-11 

Tilläggsavtal 1090-A2-01-02 

Hyresberäkning 1090-A2-01-02 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  hos serviceförvaltningen beställa utökning av Stenröse 

grundsärskola om 78 kvm. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret/ekonomiavdelning 

Serviceförvaltningen 

Akten   
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§ 91 Avveckling Solstrålen 
Dnr BSL 2017/0798 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller nedläggning av Solstrålens förskola 2 avdelningar. 

Verksamheten är flyttad sedan oktober 2017 och idag bedrivs ingen 

förskoleverksamhet i lokalerna. Bedömningen av lokalerna är att de inte 

är ändamålsenliga och en nedläggning påverkar inte kapaciteten för 

skolområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-11 Avveckling solstrålen 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  godkänna nerläggning av Solstrålens förskola samt 

att  säga upp hyresavtalet för Solstrålens lokalerhos servicenämnden. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Serviceförvaltningen 

Akten   
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§ 92 Utredning avseende Införande av 
gemensam rättning av nationella prov 

Dnr BSL 2017/0780 

Sammanfattning 
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av 

nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 

kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 

samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 

likvärdig bedömning. Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. 

Alla tre nämnderna yrkade avslag på motionen. Kommunfullmäktige 

beslutade 2016-11-24 att tillstyrka motionen och gav de tre 

skolnämnderna i uppdrag att gemensamt uppfylla motionens tre att-

satser. 

- att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt utreda hur antalet 

nationella prov att rätta kan minskas totalt för den enskilde läraren 

- att utredningen ska pröva förutsättningarna för att inrätta en kommunal 

administration för gemensam rättning av de nationella proven i 

kommunens grundskolor och gymnasieskolor 

- att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka 

rationaliseringsmöjligheter som skulle vara förknippade med en central 

administration och hur behovet av en kvalificerad rättningspersonal 

skulle kunna tillfredsställas inom rimlig kostnadsram 

Skolornas nuvarande hantering av nationella prov är tidskrävande och 

behöver föregås av en ändamålsenlig planering. Rättande lärare (oftast 

rättas de nationella proven i lärargrupper genom samrättning) behöver 

friställas från undervisning. Att ersätta dessa lärare med vikarier medför 

både kostnader och svårigheter att hitta vikarier för skolorna. Ibland får 

kollegor gå in och undervisa då en rättande lärare har tagits ur 

undervisningen. 

Införandet av en central rättning i Lund innebär både kostnader och 

samma svårighet att ersätta personal p.g.a den personalbrist inom 

lärarkåren som just nu är aktuell i Sverige. En sådan personal finns inte 

att tillgå externt, utan måste tas från befintliga lärarresurser. Rättning av 

nationella prov ska göras av behöriga legitimerade lärare. 

Oavsett om den centrala rättningen sker såsom nu på skolorna eller 

skolområdena riskerar hanteringen att undervisningen för berörda elever 

drabbas negativt. Elevernas undervisning kommer med stor sannolikhet 

att behöva genomföras av obehörig personal under rättningstiden. 

Kostnadsramarna är svåra att beräkna, men om extern personal sätts in 

för att täcka den undervisning som skulle genomföras bedöms kostnaden 
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lågt räknat till 6 614 400. Även nuvarande hantering innebär kostnader 

för skolorna. Vid användning av lärare redan anställda av Lunds kommun 

beräknas kostnaderna bli liknande de kostnader som finns idag, då 

skolorna tar ur sin personal till samrättning. 

Några av de nationella proven är under utredning för att bli digitala med 

start redan 2018. I dagsläget finns ingen information om vilka 

konsekvenser detta medför för rättningen av de nationella proven mer än 

att det ska leda till en minskning av lärares arbetsbelastning. Denna 

utveckling bör följas noggrant. 

Den kompetensutveckling det innebär att sambedöma nationella prov 

tillsammans med kollegor på sin skola eller mellan skolor, som görs på 

flertalet av Lunds grund- och gymnasieskolor berör vid central rättning 

endast de lärare som tas ut ur sin tjänst för central rättning. 

Sambedömningen är ett viktigt led i arbetet med likvärdig bedömning 

och betygsättning. 

Rationaliseringsmöjligheter finns och används redan på flera skolor, att 

betrakta rättandet av de nationella proven som en skolangelägenhet bidrar 

till en minskning av antalet nationella prov för den enskilde läraren. Att 

anordna friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter används 

också. Även lärare i ämnen som inte omfattas av nationella prov hjälper 

till i rättningen på skolor för att minska arbetsbelastningen. 

Förvaltningen rekommenderar att Lunds kommun avvaktar den 

digitalisering som väntar de nationella proven, innan beslut tas om 

central rättning. Därefter bör ärendet tas upp igen för att utreda hur Lunds 

kommun kan komplettera den förändring som Skolverket genomför. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Utredning 

avseende införande av gemensam rättning av nationella prov” den 19 

september 2017, dnr 2017/0780 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads svar på ”Motion från Ulf Nilsson 

(L) och Mia Honeth (L) ”Inför gemensam rättning av nationella prov” 

den 26 maj 2016, dnr BSL 2016/0303 

Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför gemensam 

rättning av nationella prov” den 25 april 2016, dnr 2016/0292 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att som svar till kommunfullmäktige översända Tjänsteskrivelsen 

”Utredning avseende Införande av gemensam rättning av nationella 

prov” BSL 2017/0780, 2017-09-19, som innehåller den 
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gemensamma utredningen genomförd av de tre skolförvaltningarna 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning 

Lund Öster och Utbildningsförvaltningen. 

Protokollsanteckningar 
Liberalerna (L) för följande till protokollet: 

Nämndens beslut innebär inte någon lösning för att avlasta lärarnas 

arbete med rättning av nationella prov. Liberalerna kommer att följa 

frågan och återkomma med förslag om att öka lärarnas tid för 

undervisning. 

Mattias Horrdin (C) och Yanira Difonis (MP) instämmer i 

protokollsanteckningen. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Skolområdeschefer 

Rektorer 
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§ 93 Remiss: Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer Ds 2017:39, KS 
2017/0790 

Dnr BSL 2017/0792 

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. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad ifrågasätter om förslaget om 

legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer berör skolkuratorer men 

har ändå ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Socialdepartementets promemoria Legitimation för hälso- och 

sjukvårdskuratorer Ds 2017:39. 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2017 dnr 

BSL 2017/0792. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelse ”Yttrande över 

Remiss Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer” som svar 

på remissen om Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer”. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten.   
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§ 94 Yttrande över motion från Liberalerna 
”Förbättra och effektivisera 
städningen på våra skolor” 

Dnr BSL 2017/0739 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning. 

Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut 

på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna 

till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Barn- och skolnämnd Lunds 

stad ska avge ett yttrande i ärendet.  

Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att respektive 

förskola/skola ska få välja vilken organisation man vill ha, lokalvård på 

entreprenad eller i egen regi. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”Informationsärende: 

Effektivisering av städning på entreprenad” den 28 september 2015 BSL 

2015/0518. 

Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 september 

2017 BSL 2017/0739. 

Yrkanden 
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar 

att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande 

över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på 

våra skolor 2017-09-14” samt 

 

att anmoda kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins 

(S) yrkande 

 

Staffan Bolin (L) yrkar att nämnden beslutar 

att tillstyrka motionen.  

Vera Johnsson (M) instämmer i Staffan Bolins (L) yrkande. 

  

Mattias Horrdin (C) yrkar att nämnden beslutar 

att avslå Monica Molins (S) m fl yrkande samt Staffan Bolins (L) m fl 

yrkande samt 



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 19 (29) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande 

över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på 

våra skolor 2017-09-14” 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden 

beslutar i enlighet med Monica Molins (S) m fl yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Ordföranden meddelar att Monica Molins (S) förslag är huvudförslag. 

Nämnden enas om följande beslutsordning: 

Mattias Horrdins (C) förslag och Staffan Bolins (L) m fl förslag ställs 

mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

Ordförandens förslag ställs sedan mot det förslag som nämnden utser till 

motförslag. 

 

Ordföranden ställer Mattias Horrdins (C) förslag och Staffan Bolins (L) 

m fl yrkanden mot varandra och finner att nämnden utser Mattias 

Horrdins (C) yrkande till motförslag. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Nämnden enas om följande beslutsordning: 

Ja för Staffan Bolins (L) m fl yrkande 

Nej för Mattias Horrdins (C) yrkande 

 

Omröstningen utfaller med fem röster för Staffan Bolins (L) m fl 

yrkande: Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M), 

Ann-Charlotte Ewerhard (M) och Håkan Friberg (L). 

Omröstningen utfaller med åtta röster för Mattias Horrdins (C) 

yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik 

Hammarström (MP), Gösta Eklund (V), Mattias Horrdin (C), Max 

Eskilsson (C) och Monica Molin (S). 

Nämnden beslutar därmed utse Mattias Horrdins (C) yrkande till 

motförslag. 

Nämnden enas om följande beslutsordning: 

Ja för Monica Molins (S) yrkande 

Nej för Mattias Horrdins (C) yrkande 

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins (S) yrkande: 

Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik 

Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S). 

Omröstningen utfaller med sju röster för Mattias Horrdins (C) 

yrkande: Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M), 
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Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Håkan Friberg (L) 

och Max Eskilsson (C). 

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mattias Horrdins (C) yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 

”Yttrande över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera 

städningen på våra skolor 2017-09-14” 

Reservationer 
S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

M och L reserverar sig mot beslutet och lämnar följande röstförklaring: 

Röstförklaring ärende 8: Yttrande över motion från Liberalerna 

”Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor” 

 

Liberalerna och moderaterna yrkade vid sammanträdet att nämnden 

skulle anmoda kommunfullmäktige att bifalla motionen. Vid 

sammanträdet lades två ytterligare yrkanden: att nämnden skulle anmoda 

kommunfullmäktige att avslå motionen (S, Mp och V) och att nämnden 

varken skulle anmoda kommunfullmäktige att bifalla eller avslå (C). Vid 

omröstningen mellan dessa tre alternativ valde ordföranden att höra att 

avslagsyrkandet vunnit och därmed blivit huvudförslag. Votering 

begärdes och i kontrapropositionsvoteringen vann förslaget att varken 

bifalla eller avslå motionen mot Liberalernas och Moderaternas yrkande 

om bifall. I den slutliga voteringen vann Centerns förslag över 

huvudförslaget - nu med stöd från Liberalerna och Moderaterna. 

Efter denna voteringsrunda vill vi i Liberalerna och Moderaterna än en 

gång fastslå att vi anser att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. I 

motionen framförs i huvudsak två skäl för bifall att Lunds skolor ska få 

en bättre och effektivare städning. Vi Liberaler och Moderater i BSN 

Lunds stad vill tillföra ytterligare två argument. För det första anser vi att 

städning sker bäst och effektivast utanför skoltiden. Skolor ska vara 

städade och rena när eleverna kommer på morgonen! För det andra ser vi 

att en entreprenadlösning som utformas på rätt sätt kan innebära att 

arbetsuppgiften att leda och administrera städningen på skolor och 

förskolor kan lyftas bort från skolledningen och ge dem mer tid för sitt 

kärnuppdrag – att vara pedagogiska ledare. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige.   
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§ 95 Yttrande över kommunrevisionens 
granskning av grundskolornas arbete 
för att motverka kränkande behandling 
(uppföljning) inkl. missiv 

Dnr BSL 2017/0758 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett 

Revisionsfirman Ernst & Young ett uppföljningsuppdrag att granska 

Barn- och skolnämnd Lunds stad avseende nämndens arbete för att 

motverka kränkande behandling – avseende särskilt elevärende, med 

fokus på nämndens uppföljning av individärenden. Barn- och skolnämnd 

Lunds stad har fått revisionsrapporten för yttrande.  

Barn- och skolförvaltning Lunds stad har tillsammans med nämnden 

under våren 2017 gemensamt arbetat fram ett stöddokument som 

beskriver kommunikationsvägar, rutiner och förtydliganden av rutiner för 

inrapportering av kränkande behandling som antogs av nämnden i juni 

2017. Vidare föreslår Barn- och skolförvaltning Lunds stad att 

skoldirektör även fortsättningsvis har delegation för att besluta om 

yttranden. Barn och – skolförvaltningen kommer även att genomföra 

analyser av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering med 

förslag till åtgärder som ett eget årligt uppföljningsområde som kommer 

att rapporteras till nämnden. Nämnden kommer även att kontinuerligt 

utbildas om delegationsordningens syfte och innehåll samt det ansvar 

som åligger nämnden kring att ta del av anmälningar av 

delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, Yttrande över: 

Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 

behandling (uppföljning), den 27 september 2017 dnr BSL 2017/0758. 

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 augusti 2017 (Uppföljning 2017 avseende 

särskilt elevärende, med fokus på nämndens hantering av 

individärenden). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med detta. 
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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 (uppföljning)” 2017-

09-27. 

att  förklara punkten för omedelbart justerad.  

Beslut expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Kommunkontoret 

Akten.   
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§ 96 Anmälningar om kränkande 
behandling 2017 

Dnr BSL 2017/0029 

Sammanfattning 
Delegationsordningen C.1.8 

De anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som 

inregistrerats 2017-09-01 – 2017-09-30 redovisas för nämnden. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, ”Anmälningar om kränkande 

behandling april och maj 2017” dnr BSL 2017/0029. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om 

kränkande behandling, september 2017” till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten.   



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 24 (29) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 97 Anmälningar till nämndsammanträdet 
den 11 oktober 

Dnr BSL 2017/0168 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 11 oktober: 

  

 Tjänsteskrivelse KS 2017/0279.§183 Motion från Christoffer 

Brinkåker SD om handlingsplan för särbegåvade elever. 

 Tjänsteskrivelse från Kommunkontorets Strategiska 

utvecklingsavdelning 2016-08-24.§182 och § 257. Motion från 

Hans-Olof Andersson SD m fl angående ett förslag att eleverna 

ska få betyg från årskurs fyra i grundskolan. 

 Protokollsutdrag Barn och skolnämnd 2016-06-08 beslut 

angående betyg från årskurs fyra i grundskolan BSL 2016/0204 

Sammanfattning KS § 197, Kommunfullmäktige § 182 och 

Kommunstyrelsen tjänsteskrivelse KS 2016/0348 

 Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg 

angående obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio 

från HT 2018 § 49 Barn och Skolnämnd Lund Öster 

sammanfattning. Dnr. BSÖ 2017/0073 § 181 

Kommunfullmäktige sammanfattning och beslutsunderlag KS 

2016/1196 

 Victor Landing (KD) har lämnat in en avsägelse av uppdrag som 

Ledamot i Barn och Skolnämnd Lunds stad. 

 KSau 2017-08-21 Kommunkontoret. Anvisningar och tidplan för 

Strategi och planeringsprocessen inför EVP 2019-2021 

 Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse. Ombyggnadsprojekt 

Fäladsskolan, rapport och förslag till ändringar. Dnr. SN 

2015/0220 Tjänsteskrivelse 2015-09-30 från Barn och skolnämnd 

Lunds stad. Skolkontoret. Beställning av ny idrottshall samt 

lokaler för estetiska ämnen. Dnr. BSL 2015/0564 

 Kommunstyrelsen beslutar att det ska göras en beställning av 

lokalanpassning för Fäladsgården. Protokollsutdrag 2017-08-16 

från Kommunstyrelsen §249 KS 2017/0581. Sammanträdestider 

för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2018. 

 Arbetsordningen för Kommunfullmäktige i Lund, antal 

ledamöter, presidium. Ändring i Kommunfullmäktiges 

arbetsordning, tjänsteskrivelse KS 2016/0693 §234 och §169. 
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 Protokoll Kommunfullmäktiges demokratiberedning, KS 

2016/1267 

 Samverkan på förvaltningsnivå. Samverkansprotokoll (ojusterat) 

  

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 10 oktober 

2017 dnr BSL 2017/0529 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att lägga redovisningen till protokollet. 

  

  

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 98 Redovisning av delegationsbeslut 
2017 

Dnr BSL 2017/0022 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 11 

oktober 2017: 

Huvudområde A. Gemensamt Delområde 1: Personal 

Tillsättning av visstidsanställning > 6 månader och 

Tillsvidareanställningar. 

Personal på skolkontoret, Nr. 1c 

 

Nr. 4 

Delegat, biträdande förvaltningschef 

 

Beslut om disciplinär åtgärd, skriftlig varning, löneavdrag, 

avstängning samt förbud om bisysslor. Personal underställd rektor, 

förskolechef, administrativ chef, chef resurscentrum, Nr. 2h 

Nr. 2-3 

Delegat, rektor 

 

Nr. 4 -7 

Delegat, Skolområdeschef 

 

Nr. 8-11 

Delegat, rektor 

 

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

Personal underställd rektor, förskolechef, administrativ chef, 

Föreståndare S:t Hansgården, chef resurscentrum, arbetsledare 

förskoleteamet, arbetsledare Vikarieproffsen. Nr. 5h 

 

Nr. 126-131 

Delegat, rektor 

Nr. 132 

Delegat, enhetschef Lsr 

Nr. 133-135 

Delegat, rektor 

Nr. 136 

Delegat, chef LundaVälkomsten Lsr 
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Nr. 137 

Delegat, enhetschef Lsr 

 

Nr. 138-143 

Delegat, enhetschef Lsr 

 

Nr. 144-146 

Delegat, förskolechef 

 

Nr. 147 

Delegat, rektor 

 

Nr. 148 

Delegat, verksamhetschef Lsr 

 

Nr. 149 

Delegat, chef resursteamet Lsr 

 

Personal underställd biträdande rektor, biträdande förskolechef, 

servicechef. 

Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön under 

pågående avtalsperiod Nr. i6 

 

Nr. 9 

Delegat, skoldirektör 

 

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1. 

Undervisnings- och elevvårdsärenden 

 

Beslut om skolplacering enligt 10:30, första stycket, 9:15 första stycket, 

11:29 första stycket (närhetsprincipen), Nr 4a 

 

Nr. 85-86 

Delegat, rektor 

 

Beslut om skolplacering enligt 10:30, andra stycket, 9:15 andra stycket, 

11:29 andra stycket. 

 

Nr. 3 

Delegat rektor 

 
Beslut om mottagande i grundsärskola. Nr. 13 

 

Nr. 15-22 

Delegat, verksamhetschef 

 



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 28 (29) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-10-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa huvudsakliga 

ämnen eller ämnesområden. 

Nr. 3-5 

Delegat, verksamhetschef 

 
Huvudområde D. Övriga ärenden. Delområde 1: Övrigt Nr. 1a 

Nr. 3 

Delegat, rektor 

 

Antagande av anbud Nr 1b 

Nr. 3 

Delegat Administrativ chef 

 

Yttrande på begäran från Skolinspektionen, BeO, DO. Nr. 16 

Nr. 19-23 #sekretess# 

Delegat, skoldirektör 

 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 oktober 

2017 dnr BSL 2017/0022 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 99 Skoldirektören informerar 

Sammanfattning 
Skoldirektören informerar om: 

Skolinspektionens tillsynsbesök som ska genomföras under januari-

februari 2018. Vid tillsynen bedöms hur väl kommunen uppfyller 

nationella mål och krav men utöver detta besöks också skolor 

som Skolinspektionen bedömer kan ha större utvecklingsbehov. Dessa 

skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på 

kunskapsresultaten, en enkät med elever, föräldrar och pedagogisk 

personal, resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till 

Skolinspektionen. Håstad skola, Fågelskolan 4-9 och Östratornskolan 

besöks för en prioriterad tillsyn. Alla särskolorna kommer att få kortare 

besök. 

Digitaliseringsarbetet i verksamheten som nu intensifieras. I den nya 

läroplanen lyfts vikten av att elever lär sig använda informationsteknik 

fram. I nuläget pågår inventering av hur behovet ser ut i skolorna och 

vilka utbildningsinsatser som kan behövas. Hur skolleder man mer 

digitalt? Hur använder vi, utöver programmering, digitala verktyg i 

undervisningen?  

 

  

 


