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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 
Plats och tid Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-12-13 

klockan 18.00–22.10 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Yanira Difonis (MP), vice ordf 
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf 
Mårten Spanne (S) 
Vera Johnsson (M) 
Nils Paulsson (M) 
Ann-Charlotte Ewerhard (M), t o m § 124. 
Gösta Eklund (V) 
Mattias Horrdin (C) 
John Sunnqvist (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Erik Hammarström 

(MP) 
Jerry Davidsson (M), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD) t o 
m § 120 
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Rita Borg (S) 
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard fr o 
m § 125 
Max Eskilsson (C), Tjänstgörande för Dragan Brankovic  
fr o m § 121 

  
Ersättare Håkan Friberg (L) 

Sushma Schwerdt (L) 
  
Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds Stad 

Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad 
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSF Lunds stad, ej §§120-121 
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSF Lunds stad, ej §§120-121 
Anita Bengtsson, HR-chef, BSF Lunds stad, ej §§120-121 
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSF Lunds stad, ej §§120-121 
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad 
Ingrid Ståhl, HR-konsult, BSF Lunds stad, ej §§120-121 
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad 
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSF Lunds stad, ej §§120-121 
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, ej  
§§ 120-121. 
Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet, ej §§ 120-121
Helena Lindgren, Facklig företrädare, Kommunal. ej §§ 120-121 

 
Justerare Staffan Bolin (L) 
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Paragrafer § 116-130 
  
Plats och tid för justering BSF Lunds stad, Stora Södergatan 47,  måndagen den 18 december 

kl 15:00, 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Eva-Lotta Kittel 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Staffan Bolin (L) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad 
  
Sammanträdesdatum 2017-12-13 
  
Paragrafer § 116-130 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-12-21 Datum då anslaget tas ned 2018-01-11 
  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47 
  
  
Underskrift  
 Eva-Lotta Kittel 
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§ 116 Handlingsplan för att stärka arbetet 
med genus och normkritiskt arbete - 
information 

Dnr BSL 2017/0192 

Sammanfattning 
Uppföljning, information och redovisning mot bakgrund av nämndens 
beslut 2017-02-08 § 5 om återrapportering.  

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna.   
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§ 117 Bokslutsprognos 2017 
Dnr BSL 2017/1078 

Sammanfattning 
Nämnderna skall lämna en bokslutsprogos för året 2017 till 
kommunstyrelsen. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads bokslutsprognos visar ett 
nettounderskott på ca – 8 mnkr i förhållande till budgetramen på 1772 
mnkr. Prognosen har en volymavvikelse motsvarande ca 13 mnkr som 
ska kompenseras enligt regelverket för direkt skolpeng. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 12 december 
2017, dnr BSL 2017/1078 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att godkänna bokslutsprognosen för BSN Lunds stad samt översända 

den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen.   
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§ 118 Uppföljning av tidigare lämnat yttrande 
över Motion från Christoffer Brinkåker 
(SD) om handlingsplan för 
särbegåvade elever 

Dnr BSL 2017/0289 

Sammanfattning 
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. 

Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och 
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en 
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på 
Skolverket.se. Däremot är kunskapen viktig för att kunna bemöta dessa 
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslutade 2017-05-29 att skolorna i 
Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt begåvade elever i 
syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i undervisningen och att 
informationsinsatsen bör återrapporteras till nämnden. 

Eftersom Barn- och skolförvaltningen Lunds stad och Barn- och 
skolförvaltningen Lund Öster går samman 2018 har en bedömning gjorts 
att det är lämpligast att samordna informationsinsatsen i början av 
vårterminen 2018. Mona Liljedahl, författare till ett flertal böcker om att 
möta särbegåvade barn på rätt sätt i skolan, föreläser på det första 
gemensamma skolledarforumet för 2018, den 26 januari. 

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta att lägga återrapporten 
till handlingarna. 

  

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 
Skolområdeschefer 
Rektorer   
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§ 119 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad 2017 

Dnr BSL 2017/1077 

Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra 
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med 
uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Sedan 2011 har uppföljningen genomförts årligen i Lunds kommun 
genom en webbenkät som besvarats på arbetsplatsnivå. Vid 2016 års 
uppföljning togs en ny rutin tagits fram som innebar att webbenkäten inte 
skulle besvaras på varje enskild arbetsplats utan istället inom 
samverkanssystemet på verksamhetsnivå. Genomförandet väckte många 
negativa reaktioner inom vår förvaltning då man upplevde svårigheter att 
besvara enkäten inom samverkanssystemet där man inte hade kännedom 
om varje enskild arbetsplats. 

  

Inför uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017 fick 
förvaltningarna välja mellan två olika modeller att besvara enkäten, 
antingen på samverkansnivå eller på enhetsnivå kopplat till 
arbetsplatsträffarna. Vår förvaltning valde att besvara enkäten på 
enhetsnivå. En arbetsgrupp besående av chef, skyddsombud och 
personalrepresentanter har utsetts på varje enhets arbetsplatsträff. 
Arbetsgruppen har tillsammans besvarat enkäten och därefter redovisat 
enkätsvaren på arbetsplatsträff. Ett samlat resultat per skolområde ska 
sedan samverkas i respektive skolområdes samverkanssystem. 
Genomförandet har fungerat väl och alla arbetsplatser med något enstaka 
undantag har besvarat enkäten. 

  

Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har en partssammansatt 
arbetsgrupp analyserat resultatet och tagit fram förslag på en 
handlingsplan. För att åstadkomma ständiga förbättringar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom den nya Barn- och 
skolförvaltningen föreslås följande åtgärder under 2018; 

Införa den gemensamma arbetsmiljöpolicyn för Barn- och 
skolförvaltningen, kommunicera innehållet till alla chefer och 
verksamhetsansvariga och genomföra uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter utifrån den nya organisationen, 
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Ta fram gemensamma rutiner inom arbetsmiljöområdet för Barn- och 
skolförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 november 
2017 dnr 2017/1077. 
Enkät SAM-uppföljning 2017 – Barn- och skolförvaltning Lunds stad. 
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2011, § 309. 

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 
Skolledare/chefer, Akten   
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§ 120 Anmälningar om kränkande 
behandling 2017 

Dnr BSL 2017/0029 

*** Sekretess *** 

 
Ärendet behandlas under sekretess. De fackliga representanterna och 
obehöriga tjänstemän lämnar rummet och deltar inte i behandlingen av 
ärendet.   

Sammanfattning 
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som har 
inregistrerats 2017-10-20 – 2017-11-20 redovisas för nämnden. 

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, november 2017” till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten.   
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§ 121 Redovisning av delegationsbeslut 
2017 

Dnr BSL 2017/0022 

*** Sekretess *** 

 
Ärendet behandlas under sekretess. De fackliga representanterna och 
obehöriga tjänstemän lämnar rummet och deltar inte i behandlingen av 
ärendet.   

Sammanfattning 
Inkomna delegationsbeslut redovisas. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse 
den 13 december 2017 dnr BSL 2017/0022. 

Beslut 

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



    
Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 11 (25)
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 122 Intern kontroll- Granskningsrapport 
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 

Dnr BSL 2017/1079 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av 
det interna kontrollarbetet under 2017. Utgångspunkten för denna 
granskning har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för 
2017. I de fall som brister framkommit i samband med granskningen av 
kontrollmålen har dessa samlats i en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka 
åtgärder som behöver genomföras. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 24 november 2017 
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 – Bilaga 1 
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 – Bilaga 2 
  
  

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar 

att nämnden beslutar godkänna redovisningen av Intern kontroll 
Granskningsrapport, Barn och skolnämnd Lunds stad 2017 samt 

att bilaga 1 och 2 skickas till servicenämnden och LKF för beaktande. 

Staffan Bolin (L) instämmer i Mårten Spannes (S) yrkande. 

  

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

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  nämnden beslutar godkänna redovisningen av Intern kontroll 

Granskningsrapport, Barn och skolnämnd Lunds stad 2017 samt 
 
att  bilaga 1 och 2 skickas till servicenämnden och LKF för beaktande. 
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Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Ekonomienheten 
Servicenämnden 
LKF   
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§ 123 Information:  Lokalplan för Barn- och 
skolnämnd Lunds stad 2018-2022 

Dnr BSL 2017/1080 

Sammanfattning 
Information om förslag till lokalplan för Barn- och skolnämnd Lunds 
stad. Planen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola, skola 
och grundsärskola under perioden 2018-2022. Föreslagen Lokalplan 
kommer att fungera som underlag för kommunstyrelsens beslut om 
investeringsram och investeringsgruppens utarbetande av 
investeringsplan för perioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om lokalplan för Barn- och skolnämnd Lunds 
stad 2018-2022 BSL 2017/1080 
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 2017-12-13 
Lokalplan tabell 2018-2022 
  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna.   
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§ 124 Beställning Parkskolan 
Dnr BSL 2017/1146 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska Svaneskolans verksamhet flytta till 
Parkskolan. Parkskolan ska bli en grundskola med kapacitet för upp till 
400 elever. Projektet är utrett och ärendet innehåller en beställning av ny 
grundskola på Parkskolan för 360 elever enligt remissutgåvan för nytt 
lokalprogram. Projektet är kostnadsberäknat till 55 miljoner och 
finansieras inom kommunstyrelsens investeringsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beställning Parkskolan 2017-12-13 
Parkskolan Programredovisning 2017-11-28 
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 
Lokalplan tabell 2018-2022 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  hos kommunstyrelsen beställa anpassningar av Parkskolan för 360 

elever i årskurs 7-9 med färdigställande till höstterminen 2019. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Serviceförvaltningen 
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§ 125 Beslut om att återkalla tidigare gjord 
beställning av förskola på Magleskolan 

Dnr BSL 2017/1195 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lunds stad beställde en fyra avdelnings förskola i 
före detta Magleskolans lokaler den 8 juni 2016. För att kunna leva upp 
till kraven på antal kvadratmeter utemiljö per barn så skissades en 
lösning med utemiljö i två plan fram. Inför beställningen gjordes en enkel 
utredning av denna innovativa lösning.  

Vid den fördjupade utredningen konstaterades att konstruktionen med 
utemiljö i två plan är svårgenomförbar och orimligt dyr. Sett till dessa 
förutsättningar behöver beställningen återkallas 

Beslutsunderlag 
Återkallande av Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning, 
Dnr BSL 2017/1195 
Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning, Dnr BSL 
2016/0006 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  återkalla Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning (BSL 

2016/0006) 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen 
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 
Akten   
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§ 126 Yttrande över Översiktsplan för Lunds 
kommun (planförslag för samråd) 

Dnr BSL 2017/1081 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har översänt Översiktsplan för Lunds kommun – 
planförslag för samråd, dnr BN 2017/0337 att besvara senast 30 
november 2017 (förvaltningen har fått förlängd svarstid). 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund 
Stad tjänsteskrivelse den 29 november 2017 dnr BSL 2017/1081. 
Översiktsplan för Lunds kommun- Planstrategi, samrådshandling 
Byggnadsnämndens beslut den 21 september 2017, § 157 dnr BN 
2017/0337. 
  

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar 

att som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelsen Yttrande över 
Översiktsplan för Lunds kommun (planförslag för samråd) till 
Stadsbyggnadskontoret samt att tillägga 

att det bör tydligare framgå att skol- och förskolegårdar samt andra 
grönytor ska prioriteras i avvägningen mellan olika intressen. Stora 
tomter som tillåter utbyggnad i etapper är önskvärt. 

Yanira Difonis (MP) instämmer i Mårten Spannes (S) yrkande. 

 
Mattias Horrdin (C) yrkar 

att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag samt 

att nämnden beslutar avslå Mårten Spannes (S) m fl yrkande. 

Vera Johnsson (M), Ursula Savonius (L) och Staffan Bolin (L) 
instämmer i Mattias Horrdins yrkande. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Mattias Horrdins m fl yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Nämnden enas om följande beslutsordning: 
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Ja för Mårten Spannes (S) m fl yrkande. 

Nej för Mattias Horrdins (C) m fl yrkande. 

Omröstningen utfaller med fem röster för Mårten Spannes (S) m 
fl yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Jens Modeér, 

Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S). 

Omröstningen utfaller med åtta röster för Mattias Horrdins (C) m fl 
yrkande: Marita Eveberg Petersson (M), Staffan Bolin (L), Vera 
Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ursula Savonius (L), Mattias Horrdin 
(C), John Sunnqvist (KD), Max Eskilsson (C). 

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

  

Beslut 

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

Översiktsplan för Lunds kommun (planförslag för samråd) till 
Stadsbyggnadskontoret. 

  

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
reservationsskrivelse: 

Reservation från S 

 

Vid den beslutade och nödvändiga förtätningen av staden uppkommer 
utmaningar i stadsplaneringen där en balans mellan olika intressen måste 
uppnås. Vi vill därför särskilt lyfta fram att man i arbetet med stadens 
förtätningar värnar gröna skolgårdar, förskolegårdar och grönytor i 
anslutning till våra verksamheter. Eftersom skolan i tidigare kommunala 
beslut har fått träda tillbaka för andra enskilda intressen (t ex 
bostadsbygge på fd Svenshögsskolans tomt) anser vi att det är angeläget 
att barnens perspektiv när det gäller lekytor prioriteras när olika intressen 
vägs samman. Stora tomter är också önskvärt så utbyggnad av skolor och 
förskolor kan ske i etapper vid växande behov av platser i 
utbyggnadsområden. 

 

Vi finner det anmärkningsvärt att alliansen i BSN Lunds Stad inte ställer 
sig bakom vårt krav avseende detta i översiktsplanen. 
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Vi reserverar oss därför till förmån för vårt tilläggsyrkande. 

 

 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Byggnadsnämnden 
Akten   
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§ 127 Yttrande över Detaljplan för Koggen 1 
och del av Linero 2:1 i Lund, Lunds 
kommun - Samrådshandling 

Dnr BSL 2017/0965 

Sammanfattning 
Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra hinder för att i framtiden anlägga en gång- 
cykeltunnel i områdets västra utkant. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 
Lunds kommun - samrådshandling 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-09 
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2017-
09-08 
Planbeskrivning, upprättad 2017-09-08 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslut 

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

detaljplan för Koggen 1och del av Linero 2:1 i Lund, Lunds 
kommun – samrådshandling. 

 
 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Byggnadsnämnden 
Akten   
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§ 128 Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för 
Lunds kommun 2018-2021 

Dnr BSL 2017/1017 

Sammanfattning 
Förslag till ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för 
perioden 2018-2021 har tagits fram. Trafiksäkerhetsprogrammet syftar 
till att uppnå Nollvisionen och att uppfylla kommunens egna mål och 
visioner i LundaMaTs III. Tekniska förvaltningen har sänt 
trafiksäkerhetsprogrammet på remiss till skolförvaltningen att besvara 
senast 15 december 2017. Det viktigt att bibehålla den goda kontakten 
mellan Tekniska förvaltningen och skolorna. Fritidshemmen har ett 
trafikrelaterat läroplansuppdrag och att ett samarbete mellan tekniska 
förvaltningen och fridshemmen skulle kunna utvecklas. Åtgärder som 
inte får glömmas bort är framförallt information om belysning och 
reflexer i mörker. Det är positivt att utveckla nätet med säkrare skolvägar 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 29 november 
2017 dnr 2017/1017 
Tekniska nämndens beslut den 18 oktober 2017, § 202 dnr TN 17/531 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017 dnr TN 
17/531 
Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021 
  

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelsen avseende Remiss - 

Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021 tekniska 
förvaltningen. 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Tekniska förvaltningen, Jonas Grahn 
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Skolledare inom Lunds stad 
Akten   
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§ 129 Anmälningar till nämndsammanträdet 
den 13 december 

Dnr BSL 2017/1082 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 13 december 
2017. 

 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-10-26 §204. Val 
av ledamöter samt presidium i Barn- och skolnämnden från 1 
januari 2018, samt entlediga ledamöter och ersättare i Lund stad 
och Lund Öster. Dnr. KS 2017/0836 

 

Dnr KS 2017/0522. Reglemente för den nya Barn och 
 skolnämnden. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2017-10-04 

§300. Införande av en samlad Barn- och skolnämnd med en 
gemensam förvaltning. Reglemente för den nya Barn- och 
skolnämnden. Dnr. KS 2017/0522 Kommunfullmäktige 
protokollsutdrag §203 Reservation 
Sverigedemokraterna.Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-
09-14. 
 

 Tjänsteskrivelse Kommunkontoret, KS 2016/0488. Dnr. 
2016/0488 Aktualisering av Lunda Eko 11. Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag §294 2017-10-04 
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2017-10-26 §205. 
Reservation från M, L, Centerpartiet, KD, För Nya Lund. 

 

 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2017-10-09 §64. Val av 
ledamöter och ersättare, samt presidie i Barn – och skolnämnden 
från 1 januari 2018, samt entledigande av ledamöter och ersättare 
i Lund stad och Lund Öster. 
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2017-10-26 §204. 

 

 Kommunfullmäktige Protokoll 2014-12-18 §218. 
Valberedningens förslag av ledamöter och ersättare till nämnder 
och styrelser i Lunds Kommun. Dnr. KS 2014/091 

 
 Kommunfullmäktiges Protokoll 2016-06-15. 

Kommunfullmäktiges beslut att bifalla Kommunstyrelsens 
Förslag till investeringsram. 
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 Kommunfullmäktige Protokoll 2016-06-15 §137. Ändring av 
ordning för ersättarnas inkallande för Miljöpartiet.Dnr. 2016/0587 

 
 Lunds Kommuns Kommunala funktionshinderrådet. 

Sammanträdesprotokoll 2017-10-17. Dnr. 2017/0417 
 

 Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse Lundafastigheter. Internt 
Hyresavtal avseeende idrottshall och slöjdlokaler . Dnr 2017/0501 
 

 Kommunkontoret Ekonomiavdelning. Tjänsteskrivelse 2017-10- 
17. KS 2017/0922. Revidering av budget 2018 till följd av högre 
arbetsgivaravgift. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2017-11-
01, KS 2017/0922 §325 
 

 Kommunkontoret 2017-10-16. Justering av 
nämndernasdriftbudgetramar 2018 till följd av höjda 
arbetsgivaravgifter bilaga 1, Arbetsgivaravgift för Kommuner och 
bilaga 2 

 Kommunkontoret 2017-11-01, KS 2017/0790. Remiss 
Legitimation för hälso- och sjukvårdskurva, DS 
2017:39 
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2017-11-01 §345 
 

 Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-03-17, 
UN 2017/0247. Beställning av lokaler för 
gymnasieskolan. 
 

 Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-11-10. 
Rapport och utredning gällande skolidrott, gymnastik 
och kampsport. Dnr SN 2017/0275Servicenämnden 
protokollsutdrag 2017-11-22 §108 
 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott Protokollsutdrag 
2017-05-22. §123 Utredningsuppdrag Bollhuset, KS 
2016/0265 
 

 Kultur - och fritidsnämnden tjänsteskrivelsen 2017-10-
31. Ungdomspolitiskt program för Lunds Kommun. 
KU 2017/0045 Barnchecklista för Lunds Kommun. 
 

 Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-03-17. 
UN 2017/0247. Beställning av lokaler för 
gymnasieskolan. 
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 Serviceförvaltningen Lundafastigheter tjänsteskrivelse 2017-10-
17. Internt hyresavtal avseende idrottshall och slöjdlokaler på 
fastigheten Stångby 5:31. Dnr. SN2017/0501 
 

 Kultur och fritidsförvaltningen remissbrev 2017-10-31. Dnr KU 
2017/0045 Tyck till om förslaget ungdomspolitiskt program för 
Lunds Kommun. Protokollsutdag 2017-11-16 §145 

 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-17 

Dnr. 2017/0247. Beställning av lokaler för gymnasieskolan. 
 

 Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-11-10. Rapport: 
utredning gällande skolidrott, gymnastik och kampsport. 
Dnr. 2017/0275 
 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott. Protokollsutdrag 2017-05-22 
§123. Utredningsuppdrag Bollhuset Dnr. 2016/0265 
 

 Inskickat underlag inför Skolinspektionens tillsynsbesök, se 
Bilaga 38-89 
 

 Samverkan på förvaltningsnivå. Samverkansprotokoll (ojusterat) 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse 
den 11 december 2017 dnr BSL 2017/1082 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att   anse ärendet  föredraget och lägga anmälningarna till handlingarna.   
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§ 130 Skoldirektören informerar 

 
Skoldirektören informerar om 

att vid 2016 års slut hade vi 37 st miljöcertifierade enheter vilket var ca 
40% av våra enheter. Vår nya miljöstrateg har i uppdrag att i nära 
samarbete med våra rektorer och förskolechefer se till att målet för 2020 
kring miljöcertifierade enheter uppnås. 

 

dialogen med serviceförvaltningen om måltidspriser som föreslår höjas 
med 7,8% (höjda livsmedelspriser, andel ekologisk och fler 
tillagningskök). 

 

att han (skoldirektören) under våren kommer att lämna Lunds kommun 
för att börja jobba i Burlövs kommun. Han kommer där att arbeta som 
förvaltningschef för Utbildnings- och kulturförvaltningen med ansvar för 
förskola, grundskola, vuxenutbildning, måltidsservice, städ och Kultur o 
Fritid. 

 

 

 

 

 

 

 


