
 

   

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 1 (25) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 BSL 2017/0802  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-11-08 

klockan 17.30–21.25 

  

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 § 111 

Erik Hammarström (MP), fr o m § 101 

Dragan Brankovic (SD) 

Mattias Horrdin (C) 

  

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

Jerry Davidsson (M), Tjänstgörande för John Sunnqvist (KD) 

Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Gösta Eklund (V) 

Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard (M) fr 

o m § 112 

Eli Blondin (FI), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) t o m § 

100 

  

Ersättare Sushma Uthappa-Schwerdt (L) 

Bengt Svensson (SD) 

Max Eskilsson (C) 

  

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad 

Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad 

Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad 

Anita Bengtsson, HR-chef, BSF Lunds stad 

Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSF Lunds stad 

Patrik Löfstrand, Ekonom, BSF Lunds stad 

Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSF Lunds stad 

Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSF Lunds stad 

Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad 

Annika Kristiansson, Facklig företrädare, Lärarförbundet 

Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund 

 

Justerare Mattias Horrdin (C) 

  

Paragrafer § 100-115 

  

Plats och tid för justering Skolkontoret BSF Lunds stad, torsdagen den 16 november kl 8:45 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 BSL 2017/0802  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Eva-Lotta Kittel 

  

  

Ordförande  

 Monica Molin (S) 

  

  

Justerare  

 Mattias Horrdin (C) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad 

  

Sammanträdesdatum 2017-11-08 

  

Paragrafer § 100-115 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-20 Datum då anslaget tas ned 2017-12-12 

  

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

  

  

Underskrift  

 Eva-Lotta Kittel 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 4 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 100 Information Förstelärare 
Dnr BSL 2017/0799 

Sammanfattning 
Företrädare för verksamheten, skolområdeschef Viveca Stenkula Dahl 

och förstelärare Anders Karlsson från Fäladsskolan, informerar nämnden 

om förstelärarnas uppdrag samt hur det fungerar att arbeta som 

förstelärare. HR-chef Anita Bengtsson redogör för skolverkets kriterier 

och regelverket kring förstelärarnas uppdrag. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen.   



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 5 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 Information Fäladsskolan  
Dnr BSL 2017/0979 

Sammanfattning 
Presenteras huvuddragen i planerna för att kunna genomföra projektet: 

Kommunens nya standardlokalprogram används för utformning av nytt 

hus som, inom befintlig tomt, ska ersätta med ytor för årskurs 4-6 och 

gemensamma funktioner. 

Projektet genomförs med sikte på färdigställande höstterminen 2020. 

Evakuering under byggtid sker i befintliga byggnader samt paviljonger. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen.   



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 6 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 102 Avveckling Solens flyktingförskola 
Dnr BSL 2017/0932 

Sammanfattning 
Solens flyktingförskola är en introduktionsförskola för nytillkomna barn 

med uppehållstillstånd, den samarbetar med Socialförvaltningen och är 

lokalintegrerad på Forsbergsminne. Solens verksamhet bygger på tanken 

om att barn behöver minst ett år i en särskild grupp där man kan ta hand 

om deras traumatiska upplevelser. Struktur och trygghet skapas samt tid 

för att lära sig att leka på nytt innan de kan gå vidare till vanlig förskola. 

Förskolans uppdrag, utifrån Lpfö 98, är tydligt med att förskolan ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för 

fortsatt utbildning. Utifrån ett inkluderande perspektiv visar erfarenheten 

att de barn som kommer direkt ut till en vanlig barngrupp väl kommer in 

i gruppen och att pedagogerna värnar om att erbjuda barnen en trygg 

omsorg utifrån specifika behov. 

Beslutsunderlag 
Avveckling Solens flyktingsförskola tjänsteskrivelse 2017-10-27 

Skrivning om Solen 

Handlingsplan för nyanlända barn i förskolan i Lunds kommun  

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

förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) förslag och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  avveckla Solens flyktingförskola samt 

att  utöka förskolan Forsbergs minne med motsvarande kapacitet. 

Beslut expedieras till: 

Utbildningsnämnden, 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Kommunstyrelsen   



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 7 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 103 Beställning Ladugårdsmarken 
Dnr BSL 2017/0947 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller beställning av omställning av Ladugårdsmarken till 7 

avdelningar förskola. Beslutet innebär avveckling av befintlig 

skolverksamhet på Ladugårdsmarken. Kostnaden för anpassning till 7 

avdelningar beräknas till ca 6 mkr. 

Barn och skolnämnden beslutade den 4 februari 2016 att beställa ny 

förskola/skola Sagoeken med kapacitet för 200 skolelever och 100 

förskolebarn. I områdeslokalplanen för Norra Fäladen upprättades en 

planering där målsättningen är att ersätta ett antal tillfälliga enheter så 

som Backen, Rida ranka samt Sagostundens förskola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beställning Ladugårdsmarken BSL 2017/0947 

Scenario 2021 Norra fäladen 2016-12-14 

Lokalplan Barn och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 

17-01-11 Ladugårdsmarken skiss bottenplan 

17-01-11 Ladugårdsmarken skiss suterräng  

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes (S) förslag och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att godkänna avveckling av Ladugårdsmarkens skola  

att hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Ladugårdsmarken till 

7 avdelningar förskola enligt skrivelsen Beställning 

Ladugårdsmarken 2017-11-08 med färdigställande till höstterminen 

2020. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Serviceförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum   
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§ 104 Beställning S:t Hansgården 
Dnr BSL 2017/0570 

Sammanfattning 
S:t Hansgården är en stor fritidsklubb samt öppen verksamhet med 

uteprofil för ca 200 barn. Verksamheten har en stark profil och är 

välkänd inom staden. På helger bedrivs det öppen verksamhet för barn 

och vuxna samt motionärer. Verksamheten bedrivs av eldsjälar samt är 

uppbyggt kring hållbarhet och djur och natur. Byggnaden är i mycket 

dåligt skick och temporära åtgärder har gjorts för att kunna fortsätta 

bedriva verksamhet. Serviceförvaltningen har tidigare genom WSP utrett 

vilka åtgärder som är nödvändiga på kort och lång sikt. Tre alternativ 

togs fram och lokalgruppen enades om att alternativ tre 

”rivning/ersättning av befintligt hus” 

Beslutsunderlag 
Beställning S:t Hansgården tjänsteskrivelse 2017-11-08 

WSP Kostnadsrapport S:t Hansgården 10215286  

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

förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) förslag och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att    hos kommunstyrelsen beställa nybyggnadsprojekt på 

S:t Hansgården på Norra fäladen enligt barn- och 

skolförvaltningens skrivelse Beställning S:t Hansgården 2017-11-

08 med färdigställande höstterminen 2020.  

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Serviceförvaltningen   
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 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 105 Yttrande över detaljplan för del av 
Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, Lunds 
kommun (Stångby Öster II) - 
Samrådshandling 

Dnr BSL 2017/0857 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har 2017-08-10 på Byggnadsnämnden 

uppdrag begärt planläggning av del av Valkärratorn 8:8 m fl i Stångby. 

Planens syfte är att planlägga kommunal mark för park, skola och service 

samt bostäder. Inom området finns planering för både förskola och skola. 

Beslutsunderlag 
BN Tjänsteskrivelse 2017-11-08 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-11 

Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2017-08-11 

Illustration, upprättad 2017-08-11 

Planbeskrivning, upprättad 2017-08-11 

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes (S) förslag och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av 

Valkärratorn 8:8 m fl i Stångby i Lunds kommun 2017-11-08 

  

Protokollsanteckningar 
Mattias Horrdin (C) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Centerpartiet motsätter sig vidare utbyggnad av Stångby. Enligt vår 

planering finns inget behov av fler skolor i området.” 

  

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret   



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 10 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 Yttrande över förslag till bildande av 
naturreservatet Kaninlandet, Torna 
Hällestad i Lunds kommun (samråd) 

Dnr BSL 2017/0908 

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 
Tjänsteskrivelse Samråd - Förslag till bildande av naturreservatet 

Kaninlandet, Torna Hällestad i Lunds kommun 2017-11-08. 

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 Lunds stad beslutar 
att som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse Samråd - Förslag till 

bildande av naturreservatet Kaninlandet, Torna Hällestad i Lunds 

kommun 2017 

  

Beslut expedieras till: 

Tekniska förvaltningen   



    

Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 11 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 107 Yttrande över Detaljplan för 
Tegelbruket 2 och 4 samt del av 
Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds 
kommun - Granskningshandling 

Dnr BSL 2017/1022 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med 

studentbostäder och tillhörande funktioner för Kristianstads och 

Helsingkronas nationer (fastigheterna Tegelbruket 2 och 3) samt ny 

bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten 

Tegelbruket 4. Barn- och skolförvaltningen lämnar inga ytterligare 

synpunkter utöver det som meddelades i samrådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Yttrande över Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt 

del av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun – 

Granskningshandling 2017-11-08 

BN Underrättelse-Granskning 2017-10-24 Detaljplan för Tegelbruket 2 

och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl. – Nämnder 

BN Planbeskrivning 2017-10-17 Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt 

del av Tegelbruket 3 m.fl 

BN Plankarta med illustration 2017-10-17 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 

samt del av Tegelbruket 3 m.fl 

BN Utlåtande efter samråd 2017-10-17 Detaljplan för Tegelbruket 2 och 

4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl 

Beslut 

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

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl. i 

Lund, Lunds kommun – Granskningshandling 2017-11-08 

  

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret   
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§ 108 Intern kontroll: Risk- och 
konsekvensanalys 

Dnr BSL 2017/0950 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i detta ärende resultatet 

av genomförd riskanalys. Ett hjälpmedel för planering, prioritering och 

uppföljning i internkontrollarbetet är riskanalysen. En väl genomförd 

riskanalys tydliggör vilka hot som föreligger till följd av påverkbara eller 

opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjligheter 

att nå sina mål. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 20 oktober 

2017 

Riskanalys BSN Lunds stad 2017 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att som underlag till prioritering av kontrollmål använda genomförda 

riskanalys för upprättande av den interna kontrollens handlingsplan 

år 2018. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret/ekonomiavdelningen   
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 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   
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§ 109 Begäran om utökad driftsram för 
Vildanden, Snickarbacken, 
Stenröseskolan, Hubertusgården, 
Källerian, Östra Torngården,   Linero, 
Kulparkskolan och Fåglasång 

Dnr BSL 2017/0255 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017 

för förskolor och skolor. Kostnaderna avser nya objekt, ombyggnationer 

eller enskilda anpassningsåtgärder. Förslaget innebär begäran om utökad 

driftsram med 4 877 tkr år 2017 och med full helårseffekt om 9 852 tkr 

från och med år 2018. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 17 oktober 

2017 dnr BSL 2017/0255 

Internhyreskontrakt för lokal 1285-A-01-01 

Internhyreskontrakt för lokal 2808-A-01-01 

Internhyreskontrakt för lokal 1090-A2-01-02 

Internhyreskontrakt för lokal 1019-BAA-L01-04 

Internhyreskontrakt för lokal 1067-A-02-04 

Internhyreskontrakt för lokal 1314-A-01-05 

Internhyreskontrakt för lokal 1308-A-01-02 

Internhyreskontrakt för lokal 1335-BAA-L01-01 

Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1090-A2-01-02 

Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1085-A-01-01 

Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1082-A-01-02 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 4 877 tkr år 

2017 och med 9 852 tkr från och med år 2018. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret/ekonomiavdelninge   
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§ 110 Preliminära priser Grundsärskolan 
2018 

Dnr BSL 2017/0946 

Sammanfattning 
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv, 

Kävlinge, Lomma och Staffanstorp avseende elever i grundsärskolan. 

  

Barn- och skolförvaltning Lunds stad tilldelas resurser från 

kommunfullmäktige för elever folkbokförda i Lunds kommun i 

grundsärskolan, och har ansvaret att fördela resurser till 

verksamhetsdrivande enheter för alla elever och debitera 

samverkanskommunerna för deras elever. Föreliggande tjänsteskrivelse 

redovisar förslag till preliminära priser för grundsärskolan 2018. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 8 november 

2017, dnr BSL 2017/0946 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
  

att enligt föreliggande tjänsteskrivelse fastställa preliminära priser för 

grundsärskolan 2018 

  

Beslut expedieras till: 

Samverkanskommunerna (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp) 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Akten 
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§ 111 Beslut om organisation och 
finansiering av särskola (EVP-uppdrag 
från kommunfullmäktige juni 2016) 

Dnr BSL 2017/0233 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om 

ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att 

ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att ”Utreda 

organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 

resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att 

tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott”. Detta är en 

delredovisning då uppdraget delades upp i tre utredningar. Utredningen 

av de två andra delarna av uppdraget pågår och beräknas vara klara under 

våren.  

En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-

12.                                                 

• utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella 

grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskoleklasser 

åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever 

• utreda de individintegrerade elevernas situation (både 

grundskoleelever i grundsärskolan och grundsärskoleelever i 

grundskolan) och möjligheterna att utöka individintegrationen. 

• göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för grundsärskolans 

verksamheter 

• tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag 

till en ekonomisk modell för skolpeng för grundsärskolan med 

grundbelopp och tilläggsbelopp.     

                                                   

För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans 

elever, och de elever som är individintegrerade i grundsärskolan,  

maximal kunskapsutveckling behöver Lund 

• en samordnande chef för grundsärskolan 

• samordna och stärka de personalresurser som redan finns 

• utveckla möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i 

anslutning till hemmet.  

• utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna 

grundsärskoleklasser. I klasserna ska det finnas möjlighet att läsa 

både utifrån ämnen och med inriktning ämnesområden. Varje 
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enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna 

ta emot 30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-

12 elever och en grundsärskoleklass med inriktning träningsskola 

4-6 elever, färre elever i klasser som har elever med stora 

funktionsnedsättningar 

• elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i 

närheten av varandra. 

• överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara 

individintegrerade i träningsskoleklasser utifrån ett rättsperspektiv 

• anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov  

Utredningen föreslår 

• att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i 

Lund. Denna chef ska ha det övergripande ansvaret för 

lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering 

av  elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska 

chefen ansvar för den övergripande kompetensutvecklingen i 

grundsärskolan 

• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever 

som går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge 

ökad möjlighet till individintegrering  

• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans 

resursteam  

• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från 

grundsärskolan 

Ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med 

serviceförvaltningen.                                                                          

Finansiering                                                                                       

Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av 

kommunen fastställda skolpengen + en särskild riktad peng, 

grundsärskolepeng, som fastställs utifrån de föreslagna behovskriterierna. 

Den nya modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen 

utökas så att den innefattar alla fritidshemelever inom grundsärskolan 

samt resurser till grundsärskoleteamet. Förutom grundersättningen ska 

det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.     

Pengar förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till 

gymnasiesärskoleskjutsar. Samordningen av skolskjutsar kvarstår och 

utgår från kommunens upphandlingsavtal kring särskoleskjutsar. 
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Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om 

ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att 

ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att ”Utreda 

organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 

resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att tilläggsbeloppet 

fördelas via en kommungemensam pott”. Detta är en delredovisning då 

uppdraget delades upp i tre utredningar. Utredningen av de två andra 

delarna av uppdraget pågår och beräknas vara klara under våren. En 

projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-12. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 oktober 

2017 

Rapport: Organisation och finansiering av grundsärskola i Lunds 

kommun med samverkanskommuner den 27 oktober 2017 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2016, dnr BSL 2016/0507 

Projektplan, 3 oktober 2016, antagen 12 oktober 2016 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
  

att     godkänna rapporten och därmed anse den del av uppdraget från 

kommunfullmäktige rörande särskolans organisation och 

finansiering genomfört 

att     översända rapporten till kommunfullmäktige 

att     föreslå kommunfullmäktige besluta om den föreslagna ändringen 

av finansieringsmodell med ikraftträdande budgetåret 2019 

att     föreslå kommunkommunkontoret tillsätta en arbetsgrupp som 

tydliggör ramen och ersättningsnivåerna för grundsärskolan 

att     föra över pengar till utbildningsnämnden för 

gymnasiesärskoleskjutsar från ramen 

att     äska utöka ram för grundsärskolan för resursteam och de och 

fritidshemsplaceringar som idag inte ingår i ramen 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Barn-och skolförvaltning Lund Öster 

Utbildningsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Samverkanskommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp 

Utbildningsenheten i Svedala kommun 
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§ 112 Anmälningar till nämndsammanträdet 
den 8 november 

Dnr BSL 2017/0949 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 8 november: 

  

 Inbjudan till höstmöte för 16 Kommuners nätverk den 19-20 

oktober.   

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-10-04 §302 Victor 

Landings (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunala 

funktionshinderrådet. Dnr. KS 2017/0805.  

 Kommunkontorets tjänsteskrivelse KS 2017/0858. Huvudstruktur 

för ny barn- och skolorganisation. Beslut angående rekrytering av 

skoldirektör. 

 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2017-10-04 §298. Införande 

av en samlad barn och skolnämnd med en gemensam förvaltning. 

Reservationer från Centerpartiet. 

 Tjänsteskrivelse från Barn- och skolförvaltning Lunds stad.    

BSL 2017/0482 angående att införa betalda arbetskläder för 

personal inom förskola. Dnr. BSL 2017/0482.Motion från 

Angelica Svensson (V) och Sven – Bertil Persson (V). 

Tjänsteskrivelse från Kommunkontorets administrativa 

Avdelning KS 2017/0468. Kommunfullmäktige protokollsutdrag 

2017-09-28 §177 

 Tjänsteskrivelse 2017-06-02. Barn – och skolnämnd Lund Öster. 

Dnr 2017/0300 §96 

 Kommunstyrelsen 2017-10-04. Remissyttrande fler nyanlända 

elever ska uppnå behörighet till gymnasiet.(SOU 2017:54). 

Tjänsteskrivelse från Kommunkontorets Strategiska   

utvecklingsavdelningen 2017-09-21. Dnr. KS 2017/0699 

 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2017-09-28 §173. Victor 

Landings (KD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och 

skolnämnd Lund stad. Dnr. KS 2017/0806 

 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2017-09-28 §170. Victor 

Zetterman (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn – och 

skolnämnd Lunds stad. KS 2017/0717 
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 Kommunkontoret beslut av KSAU  2017-10-02. Anvisning och 

tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2019-

2021. 

 Beslut från arbetsmiljöverket angående föreläggande till Barn  

och Skolförvaltningen Lund stad och Lund Öster. 

 Tider för implementering av processen för organisatorisk och 

social arbetsmiljö för lärare i grundskolan och grundsärskolan. 

 Tjänsteskrivelse till Arbetsmiljöverket för Barn- och 

skolförvaltningen Lunds stad och Lund Öster. 

 Samverkan på förvaltningsnivå. Samverkansprotokoll (ojusterat) 

 Anmälan till skolinspektionen om skolsituationen för en elev vid 

Fågelskolan och generella uppgifter avseende elevhälsan i Lunds 

kommun 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 31 oktober 

2017 dnr BSL 2017/0949 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att lägga redovisningen till protokollet.   
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§ 113 Anmälningar om kränkande 
behandling 2017 

Dnr BSL 2017/0029 

Sammanfattning 
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har 

inregistrerats 2017-10-01 – 2017-10-20. 

 

Fågelskolan 5 BSL 2017/0911 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 5 BSL 2017/0912 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0925 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0926 Fysisk kränkn. Mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0927 Verbal kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0941 Etn. trak. mellan elever 

Fågelskolan 5 BSL 2017/0951 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0967 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0968 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 6 BSL 2017/0971 Fysisk + verbal kränkn. 

mellan elever 

Fågelskolan 6 BSL 2017/0969 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0970 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0972 Fysisk kränkn. mellan elever 

Fågelskolan 4 BSL 2017/0973 Ses. trak. mellan elever 

Gunnesboskolan 2 BSL 2017/0909 Fysisk + verbal kränkn. 

mellan elever 

Gunnesboskolan F BSL 2017/0918 Fysisk kränkn. mellan elever   

Gunnesboskolan 6 BSL 2017/0924 Verbal kränkn. mellan elever 

Gunnesboskolan 2 BSL 2017/0931 Verbal kränkn. mellan elever  

Gunnesboskolan 2 BSL 2017/0958 Fysisk kränkn. mellan elever 

Håstad skola 3 BSL 2017/0956 Verbal kränkn. mellan elever  

Klostergårdskolan 2 BSL 2017/0930 Fysisk kränkn. mellan elever 

Palettskolan 1 BSL 2017/0915 Fysisk kränkn. mellan elever 

Vikingaskolan  5 BSL 2017/0914 Fysisk kränkn. mellan elever   

Vikingaskolan 8 BSL 2017/0940 Verbal, fysisk + digital 

kränkn. mellan elever  

Vikingaskolan 8 BSL 2017/0952 Verbal kränkn. mellan elever 

Tunaskolan 2 BSL 2017/0974 Fysisk kränkn. mellan elever  

Vårfruskolan 2 BSL 2017/0975 Sex. trak. mellan elever  
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Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, ”Anmälningar om 

kränkande behandling oktober 2017” dnr BSL 2017/0029. 

Beslut 

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

kränkande behandling, oktober 2017” till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten.   
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§ 114 Redovisning av delegationsbeslut 
2017 

Dnr BSL 2017/0022 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 2017- 

11-08. 

Huvudområde A. Gemensamt 

Delområde 1: Personal 

 

Tillsättning av visstidsanställning > 6 månader och 

Tillsvidareanställningar. 

 

Personal underställd skolområdeschef eller verksamhetschef Lunds 

skolors resurscentrum, Nr. 1e 

Nr. 1 

Delegat, skolområdeschef 

 

Beslut om disciplinär åtgärd, skriftlig varning, löneavdrag, 

avstängning samt förbud om bisysslor. Personal underställd rektor, 

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

Nr. 12-13 

Delegat, skolområdeschef 

 

Beslut om uppsägning och avskedande 

Nr. 2 

Delegat, skoldirektör 

 

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

Personal underställd skolområdeschef eller verksamhetschef Lunds 

skolors resurscentrum nr. 5f 

Nr. 1-9 

Delegat, skolområdeschef 

 

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

Personal underställd rektor, förskolechef, administrativ chef, 

verksamhetschef Lunds skolors resurscentrum, arbetsledare 

Vikarieproffsen. Chef resurscentrum Lsr, enhetschef Lsr, chef 

Lunda Välkomsten, 5i 

Nr. 150-156 

Delegat, rektor 

 

Nr. 157 

Delegat, chef Lunda Välkomsten 
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Nr. 158-172 

Delegat, rektor 

 

Nr. 173 

Delegat, chef Lunda Välkomsten 

 

Nr. 174-176 

Delegat, rektor 

 

Nr. 177-178 

Delegat, chef resurscentrum Lsr 

 

Nr. 179 

Delegat, makulerad 

 

Nr. 180-181 

Delegat, rektor 

 

Nr. 182 

Delegat, enhetschef Lsr 

 

Nr. 183 

Delegat, administrativ chef 

 

Nr. 184-204 

Delegat, rektor 

 

Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön under 

pågående avtalsperiod. Nr. 6 
Nr. 10 

Delegat, skoldirektör 

 

Huvudområde B. Förskola. Delområde 1: Förskoleverksamhet 

Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och 

arbetslöshet. Nr. 4 

Nr. 5-9 

Delegat, skolområdeschef. 

 

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

Undervisnings- och elevvårdsärenden 

Enligt 10:30, första stycket, 9:15 första stycket, 11:29 första stycket 

(närhetsprincipen), Nr 4a  

Nr. 87-88 

Delegat, rektor 
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Beslut om att barn inte längre skall vara elev i särskolan. 

Nr. 1 

Delegat, chef Lunds skolors resurscentrum. 

 

Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa huvudsakliga 

ämnen eller ämnesområden. 

Nr. 6 

Delegat, verksamhetschef 

 

Huvudområde D. Övriga ärenden. Delområde 1: Övrigt 

Antag av anbud. Nr. 1b 

Nr. 5 

Delegat, rektor 

 

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

Nr. 24-26 #sekretess# 

Delegat, skoldirektör 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 6 november 

2017 dnr BSL 2017/0022. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  lägga redovisningen till handlingarna.   
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§ 115 Skoldirektören informerar 

Sammanfattning 
Skoldirektören informerar om: 

Resultatet av förvaltningens ekonomiska uppföljning till och med den 31 

oktober 2017. Resultatenheterna redovisar ett överskott på 3,5 

miljoner varav skolområde LTÖ står för merparten (2,3 miljoner). 

Skolvalvalet och den algoritm som fortsättningsvis kommer att användas 

för att beräkna elevers relativa närhet till skolan. Detta mot bakgrund av 

strävan att säkerställa att skolvalet blir så rättvist och rättssäkert som 

möjligt. Beräkning görs av den kortaste skolvägen, företrädesvis på gång- 

och cykelbanor. Algoritmen tar också hänsyn till höjdskillnader. 

Flytten av skolkontoret där de nya lokalerna är inflyttningsklara 

måndagen den 2 januari och flytten beräknas vara fullt genomförd v 4. 

Medarbetare från nuvarande Lund Öster är på plats på det nya 

skolkontoret direkt den 2 januari. 

Uppstartsmötet den 5 december inför skolinspektionens tillsynsbesök i 

Lunds kommun under januari-februari 2018. Till mötet har 

skolnämndernas presidier, förvaltningsledningar samt andra 

nyckelpersoner kallats. 

 


