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§ 53
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare Inga-Kerstin
Eriksson (C). Justering äger rum tisdagen den 29 april 2014 kl 9.00 på Barnoch skolkontor Lund Öster.
Tord Persson (S) yrkar att skrivelse idrottshall i Veberöd av Kenth Andersson
(S) och Margareth Hansson (S) behandlas som ett extra ärende på
föredragningslistan.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar avslag på Tord Perssons (S) yrkande.
Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande
propositionsordning.
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande.
Omröstningen utfaller med 6 röster för och 5 röster emot.
Inga-Kerstin Eriksson (C) Ja
Astrid Rugsveen (M) Ja
Ann Björkman (FP) Ja
Charlotte Svanberg (M) Ja
Karin Nilsson (C) Ja
Tord Persson (S) Nej
Eva Strand (S) Nej
Kenth Andersson (S) Nej
Yanira Difonis (MP) Nej
Helena Falk (V) Nej
Carolina Nordbeck (FP) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
yrkande att inte lägga idrottshall i Veberöd som ett extra ärende på
föredragningslistan.
Tord Persson (S) anmäler reservation.
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§ 54
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2014/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§58 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet – 2014-03-05 (BSÖ
2013/0970)
Protokoll från kommunfullmäktige
§38 Slutredovisning av mål och åtgärder för LundaEko 2006-2012 – 2014-02-27
§48 Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) ”Upphandla
djurvänliga produkter”
Minnesanteckningar från Forum för samråd
By ansvarsområde 2014-03-04
Genarps ansvarsområde 2014-03-05
Killebäcks ansvarsområde 2014-03-05
Fågelsångs ansvarsområde 2014-03-06
Skrivelse
Skrivelse från M-gruppen om arbete med HBT inom skolan – 2014-03-20 (BSÖ
2014/0380)
Skrivelse från Veberödsalliansen om idrottshall vid Idalaskolan – 2014-03-26
(BSÖ 2014/0334)
Skrivelse från föräldrar angående verksamheten vid Kattfotens förskola – 201403-31 (BSÖ 2014/0344)
Förslag till beslut över placering av F-9 skola i Dalby – Tord Persson (S) (BSÖ
2014/0374)
Skolinspektionen
Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idalaskolan i Lunds
kommun – 2014-03-17
(BSÖ 2013/1034:14)
Beslut för grundskola efter bastillsyn i Svaleboskolan 4-6 i Lunds kommun –
2014-03-20
(BSÖ 2013/1034:15)
Beslut för grundskola efter bastillsyn i Svaleboskolan 7-9 i Lunds kommun –
2014-03-20
(BSÖ 2013/1034:16)
Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Revinge skola i Lunds
kommun – 2014-03-19 (BSÖ 2013/1034:17)
Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagalundskolan i
Lunds kommun – 2014-04-01 (BSÖ 2013/1034:20)
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Killebäckskolan 7-9 i
Lunds kommun – 2014-04-01 (BSÖ 2013/1034:21)
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Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Österskolan i Lunds
kommun – 2014-04-02
(BSÖ 2013/1034:22)
Skolverket
Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2014 – beslutsmeddelande 2014-03-14
Kulturrådet
Fördelning av bidrag inom ramen för statsbidrag till kulturell verksamhet i
skolan, Skapande skola år 2014 avseende Skåne län – 2014-03-31 (BSÖ
2014/0190)
Kommunala integrationsrådet
Protokoll 2014-02-04

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 april 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-04-22.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 55
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2014/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Övrig lönesättning (Löneöversynsförhandlingar, justering av
lön under pågående avtalsperiod).
Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan kommun om
interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av barn/elev i förskola,
förskoleklass, grundskola eller fritidshem.
Delegat 30, 31, 33, 35, 36 och 38 inom team Södra Sandby, förteckning 3-8
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Tjänstledighet, som inte är
reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Mottagande av barn/elev som hör till annan kommun.
Delegat 42, 45, 46, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning 9-13
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Beslut om förkortad
uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes egen begäran, för personal
underställd rektor tillika förskolechefen. Lönesättning av personal underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller
förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider. Beslut om annan placering av elev än
vårdnadshavarens önskemål.
Delegat 51, 52, 53, 54, 55 och 56 inom team Veberöd, förteckning 14-19
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 20-23
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika förskolechef tillika verksamhetschefen.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika
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förskolechefen vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om särskild undervisning.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 april 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-04-22.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 56
Anmälan av åtgärder mot kränkande behandling enligt
skollagen 6 kap 10§
Dnr BSÖ 2014/0008
Sammanfattning
I skollagen finns bestämmelsen att en förskolechef eller rektor, som får
kännedom om att ett barn eller en elev utsätts för kränkande behandling, eller
trakasserier, i samband med verksamheten på förskolan eller skolan, ska anmäla
detta till huvudmannen kontinuerligt.
Uppgiften att utreda omständigheterna och vidta åtgärder är inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster delegerad till rektor, eller rektor tillika förskolechef,
för respektive enhet.
Anmälningarna rapporteras till nämnden varje månad.
Team Dalby: Nyvångskolan – 4 nya ärenden, 2 fortsättningsärenden
Hagalundskolan – 1 fortsättningsärende
Team Genarp: Genarps skola – 3 nya ärenden
Häckebergaskolan – 3 nya ärenden
Team Södra Sandby: Killebäckskolan – 1 fortsättningsärende (fr vt 2013)
Uggleskolan – 8 nya ärenden
Team Veberöd: Svaleboskolan – 6 nya ärenden, 1 fortsättningsärende

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800
Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, fastställda 2012-03-20
Policy angående likabehandling av barn och elever samt förebyggande av
kränkande behandling av barn och elever. Fastställd av Barn- och skolnämnd
Lund Öster 2006-06-14, reviderad 2008-11-12, 2009-04-22 och 2011-08-31
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 april 2014

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

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 57
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

9

2014-04-22

§ 58
Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget
2015
Dnr BSÖ 2014/0368
Sammanfattning
Inför arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget 2015
har nämnderna erhållit budgetanvisningar från kommunkontorets
ekonomiavdelning.
Anvisningarna föreskriver nedanstående rubrikstruktur.
Verksamhetsuppdrag
Kommunfullmäktiges mål för nämnden
Nämndens mål
Framtid och utveckling
Verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar
Nämndens preliminära nettokostnadsram
Nämndens preliminära investeringsram
Barn- och skolnämnd Lund Öster har fått specificerade budgetramar och det är
nämndens uppdrag att redovisa konsekvenserna av dessa ramar avseende drift
och investeringar. Tjänsteskrivelsen lyfter även fram kostnadsposter som inte
ryms inom tilldelad direkt skolpeng och tilldelade medel för särskild verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-05 KS 2013/0953 Planeringsförutsättningar
för ekonomi-och verksamhetsplan 201´5-2017, med budget för 2015
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2014-04-04

Yrkanden 1
Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Margareth Hansson (S)
följande tilläggsyrkande.
I samband med skolbygget på Idalaområdet planeras att uppföra en idrottssal.
Storleken på dessa har visat sig otillräckliga för bollspel. Ambitionen med
byggandet av idrottshall måste vara att utöver skolans verksamhet även
idrottsföreningarna skall kunna använda dem. I Veberöd finns ett rikt
föreningsliv och många idrottsföreningar som aktiverar en stor mängd av byns
ungdomar.
Då det idag finns ett stor behov av en fullskalig idrottshall i Veberöd vill vi att
det i samband med skolbygget på Idalaområdet i Veberöd byggs en fullskalig
idrottshall.
Vi yrkar därför att Barn och skolnämnd Lund Öster beslutar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

10

2014-04-22

att Barn och skolnämnd Lund Öster framför till servicenämnden önskemålet att i
samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig
idrottshall.

Yrkanden 2
Carolina Nordbeck (FP) yrkar revidering av förvaltningens Bilaga 1 från
”1 positions idrottssal” till fullskalig idrottshall vid Idalaskolan och revidering av
första att-satsen och bifall till Kenth Anderssons (S) tilläggsyrkande som en ny
att-sats samt även expediera till servicenämnden, kultur & fritidsnämnden och
byggnadsnämnden.
att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget
2015, enligt denna tjänsteskrivelse förutom Veberöds idrottshall.
att i samband med skolbygget på Idalaområdet planeras att uppföra en idrottssal.
Storleken på dessa har visat sig otillräckliga för bollspel. Ambitionen med
byggandet av idrottshall måste vara att utöver skolans verksamhet även
idrottsföreningarna skall kunna använda dem. I Veberöd finns ett rikt
föreningsliv och många idrottsföreningar som aktiverar en stor mängd av byns
ungdomar.
Då det idag finns ett stor behov av en fullskalig idrottshall i Veberöd vill vi att
det i samband med skolbygget på Idalaområdet i Veberöd byggs en fullskalig
idrottshall.
Samt att framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i
samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig
idrottshall.
Tord Persson (S) yrkar bifall till Carolina Nordbecks (FP) yrkande.
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Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget
2015, enligt denna tjänsteskrivelse förutom Veberöds idrottshall.
att i samband med skolbygget på Idalaområdet planeras att uppföra en idrottssal.
Storleken på dessa har visat sig otillräckliga för bollspel. Ambitionen med
byggandet av idrottshall måste vara att utöver skolans verksamhet även
idrottsföreningarna skall kunna använda dem. I Veberöd finns ett rikt
föreningsliv och många idrottsföreningar som aktiverar en stor mängd av byns
ungdomar.
Då det idag finns ett stor behov av en fullskalig idrottshall i Veberöd vill vi att
det i samband med skolbygget på Idalaområdet i Veberöd byggs en fullskalig
idrottshall.
Samt att framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i
samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig
idrottshall.
att hos kommunstyrelsen äska medel för okompenserade lönekostnader
omfattande 5,2 miljoner kronor
att hos kommunstyrelsen begära att de statsbidrag som är riktade till grundskolan
och förskolan tilldelas BSN Lund Öster
att be kommunstyrelsen revidera fördelningssystemet av direkt skolpeng så att
det tar hänsyn till om en skola har ett ogynnsamt delningstal i en ålderskull, med
små kostsamma klassbildningar som följd. Då förflyttning av elever/klasser
mellan tätorterna inte är möjlig.
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Reservationer
Kenth Andersson (S), Eva Strand (S), Tord Persson (S), Yanira Difonis (MP)
och Helena Falk (V) anmäler skriftlig reservation.
Plan arbetet är i full gång för att bygga en ny Idalaskola i Veberöd. Trettio
föreningar i Veberöd har skrivit till Barn- Skolnämnden Lund Öster om behovet
av en ny idrottshall i stället för en planerad gymnastiksal. Detta för att komma
med förslaget i ett så tidigt skede som möjligt.
De socialdemokratiska ledamöterna i nämnden Kenth Andersson och Margreth
Hansson boende i Veberöd delade denna uppfattning. Ledamöterna skrev ett
förslag som i likhet med föreningarna pekade på det rika föreningsliv som finns i
Veberöd. Enligt deras uppfattning måste ambitionen vara att då man bygger en
anläggning för gymnastik, skall det vara en anläggning som kan kunna användas
av föreningarna utanför skoltid. För våra ungdomar och alla våra engagerade
ledare är det möjligheten till en positiv verksamhet. Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänstern föreslog att nämnden skulle behandla det inlämnade
förslaget till fullskalig idrottshall i Veberöd som en egen punkt på dagordningen.
Den borgerliga majoriteten yrkade avslag till förslaget vilket också blev BarnSkolnämnd Lund Östers beslut. Mot detta reserverar sig Tord Persson (S), Kenth
Andersson (S), Eva Strand (S), Yanira Difonis (MP) och Helena Falk (V).

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Kultur & fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Magdalena Titze
Akten
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§ 59
Delårsrapport per 2014-03-31 med bokslutsprognos
Dnr BSÖ 2014/0369
Sammanfattning
För Barn- och skolnämnd Lund Öster visar prognosen att verksamheten för 2014
går med ett överskott med 4,0 mnkr. Detta resultat korrigeras i enlighet med
kommunens regelverk med avdrag för outnyttjade anslag eller tilläggsanslag för
tillkommande kostnad.
Följande korrigeringar ska göras för år 2014:
•
•

Fler antal barn och elever, + 2,9 mnkr
Kompensation för skolskjutsar, + 0,4 mnkr

Summa korrigeringar blir + 3,3 mnkr.
Summa efter korrigeringarna blir 7,3 mnkr i överskott.
Investeringsanslaget på 2,0 mnkr för år 2014 beräknas att gå åt.
Utfallet av de nya löneavtalen för år 2014 har inte beaktats i denna delårsrapport.
Löneavtalen har blivit betydligt högre än vad som budgeterats.

Beslutsunderlag
Skrivelse till kommunstyrelsen den 4 april 2014
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 april 2014
Bilaga 1 Uppföljning antal barn och elever mot KF ram

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna delårsrapporten

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 60
Månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Dnr BSÖ 2013/0668
Sammanfattning
Enligt beslut i Barn- och skolnämnd Lund Öster den 26 mars 2014 skall en
sammanfattning av åtgärdsplanerna från enheter som prognostiserar underskott
redovisas i en samlad rapport månadsvis. Rapporten ska innehålla samtliga
prognostiserade avvikelser inom nämndens ansvarsområde, både över- och
underskott.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 april 2014.
BSÖ Bilaga 1, 2014-04-04 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser,
mars 2014.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten tillhandlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorerna
Akten
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§ 61
Överföring av resultat från 2013 till 2014. Förslag till
fördelning av överfört resultat
Dnr BSÖ 2014/0370
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Östers resultat år 2013 blev ett överskott på 12 233
tkr efter alla regleringar. Enligt beslut i barn- och skolnämnd Öster den 19 april
2000, § 43 skall varje verksamhet respektive institution ta med sig uppkomna
över- och underskott till nästkommande år. Enligt kommunstyrelsens beslut 2
april 2014 ska 1 800 tkr tilläggsbudgeteras 2014. Resterande 10 433 tkr överförs
till nämndens eget kapital.
Beslutsunderlag
BSÖ Bilaga 1 2014-04-03 Förslag till fördelning av överfört resultat från 2013
till 2014
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 april 2014

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fördelning av 2013 års resultat till 2014 görs enligt bilaga 1.

Beslut expedieras till:
Berörda rektorer och verksamhetschefer
Akten
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§ 62
Information om karriärtjänster för BSF Lund Öster
Dnr BSÖ 2014/0349
Sammanfattning
Lunds kommun har inför läsåret 2014/2015 tilldelats statsbidrag motsvarande
174 förstelärare, dvs 61 utöver de kommunen fick inför läsåret 2013/2014. 20 av
de nya statbidragen har tilldelats Barn och skolförvaltning Lund Öster. Av de
nya bidragen kommer18 att användas till förstelärare och två till ett
lektorsuppdrag.
Beslutsunderlag
Information om modellen för karriärtjänster BSÖ 2013/0418
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2014-04-03

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 63
Information om huvudmannasvar till Arbetsmiljöverket
Dnr BSÖ 2013/1035
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har under hösten 2013 granskat 6 skolor inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster, och har i inspektionsmeddelande till huvudmannen
ställt krav på åtgärder.
Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket (ISM 2013/33023)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2014-03-24
Bilaga: Svar till Arbetsmiljöverket (huvudman)

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Skolledare inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Information till huvudman om två saknade
elever/skolpliktsbevakning, Uggleskolan
Dnr BSÖ 2014/0340
Sammanfattning
Två elever, födda 2002 och 2005, började på Uggleskolan den 4 september 2013.
Vårdnadshavarna är folkbokförda på skilda orter, Södra Sandby och Malmö.
Under höstterminen 2013 har eleverna haft stor ströfrånvaro. Sedan den 12
november har de inte deltagit i undervisningen på Uggleskolan. Skolan gör i
december en orosanmälan till Socialförvaltningen om stor frånvaro och en ny
orosanmälan görs i februari 2014. Pappan träffar barnen sporadiskt och anmäler i
februari 2014 dem försvunna till Polisledningscentralen i Malmö.
Beslutsunderlag
Skriftlig information från Uggleskolan - Händelseförloppet 2014-03-14
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 mars 2014

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektor tillika verksamhetschef Uggleskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2014-04-22

§ 65
Östra Mölla förskola begäran om tomtutredning
Dnr BSÖ 2014/0361
Sammanfattning
Östra Mölla förskola är en förskola med fyra avdelningar i paviljong. En äldre
paviljongdel med två avdelningar som är kommunägd och finns med på listan
över inomhusmiljöåtgärder och kräver renoveringar. Den andra paviljongdel
med två avdelningar och kök, är förhyrda med tillfälligt bygglov som går ut
2018-06-30.
Beslutsunderlag
Stadsantikvariens utlåtande av Östra Möllas förskoletomt
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse 2014-03-27

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att hos Servicenämnden begära om utredning för förutsättningarna för
verksamhet på Östra Mölla förskoletomt.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden, Lundafastigheter
Verksamhetschefer Dalby/Torna Hällestad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Skoltomt, Dalby södra
Dnr BSÖ 2014/0366
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny placering av tomt för skola i
Dalby, tomtförslag 2.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse 2014-04-04.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP) yrkar bifall med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson
(C) till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande.
att meddela byggnadsnämnden och servicenämnden att BSN Lund Öster
förordar en placering av den nya F-9 skolan väster om Genarpsvägen / söder om
Pumpvägen i Dalby stationsområde.
Tord Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkande för egen
skrivelse.
Behovet av att bygga ytterligare en F-9 skola i Dalby har diskuterats under
ganska lång tid. Det har dock rått lite osäkerhet om placeringen av skolan. Tiden
för när skolan behöver tas i bruk närmar sig och därför är det viktigt att komma i
ingång med planeringen.
Frågan har också uppmärksammats när Kommunfullmäktige 2013-12-19, § 277,
antog Mark och bostadsförsörjningsprogram MBP 2014 - 2016.
Kommunfullmäktige beslutade då bl. a
att påbörja planering för nödvändig service i Dalby stationsområde, som ny F - 9
skola.
2 olika alternativ för en F-9 skolas har redovisats, dels norr om
Simrishamnsbanan i anslutning till Påskagänget, dels mellan Simrishamnsbanan
och Genarpsvägen. Dessa placeringar är dock inte optimala m h t läge och
framtida utvecklingsmöjligheter.
Vi anser att ett område väster om Genarpsvägen, i första hand direkt söder om
Pumpvägen, ska prövas för byggandet av ytterligare en F- 9 skola i Dalby. Läget
är centralt i Dalby när orten har byggts ut i enlighet med den långsiktiga
planeringen. Ett byggande på den aktuella platsen innebär också att skolan med
stor sannolikhet helt kan placeras på kommunal mark.
Barn- och Skolnämnd Lund Öster bör därför hemställa att byggnadsnämnden i
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en detaljplan prövar möjligheterna att bygga en F - 9 skola inom ovan nämnda
område samt att hos servicenämnden framföra våra synpunkter på framtida
behov. Innebärande bl. a. att tekniska nämnden vid behov säkerställer tillräckligt
med kommunal mark inom området.
Enligt nämndens planering så behöver en ny F-9 skola tas i bruk 2018 - 19. M h t
den tid som behövs för planering, projektering och byggande så är det
nödvändigt att planarbetet kommer i gång snarast möjligt.
M h t till det ovan nämnda föreslår vi att Barn- och Skolnämnd Öster hemställer
att byggnadsnämnden i detaljplan prövar möjligheterna att bygga en F- 9 skola
väster om Genarpsvägen,
att till servicenämnden framföra en redovisning och därmed en beställning av
framtida behov,
samt att tekniska Nämnden vid behov säkerställer tillräckligt med kommunal
mark för ändamålet inom området.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar för sitt tilläggsyrkande, som är en omskrivning av
Tord Perssons (S) två första att-satser, och för Tord Perssons (S) tredje att-sats
med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C), Astrid Rugsveen (M) och
Charlotte Svanberg (M).
att meddela byggnadsnämnden och servicenämnden att BSN Lund Öster
förordar en placering av den nya F-9 skolan väster om Genarpsvägen / söder om
Pumpvägen i Dalby stationsområde,
samt att tekniska nämnden vid behov säkerställer tillräckligt med kommunal
mark för ändamålet inom området.
Tord Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Carolina Nordbecks
(FP) tilläggsyrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att till stadsbyggnadskontoret framföra att föreslagen placering av skola i Dalby
södra kan innebära risk för människors hälsa och miljö,
att meddela byggnadsnämnden och servicenämnden att BSN Lund Öster
förordar en placering av den nya F-9 skolan väster om Genarpsvägen / söder om
Pumpvägen i Dalby stationsområde,
samt att tekniska nämnden vid behov säkerställer tillräckligt med kommunal
mark för ändamålet inom området.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2014-04-22

Beslut expedieras till:
Servicenämnden, Lundafastigheter
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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