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§ 112
Fastställande av dagordningen
Ordföranden föreslår att ett extra ärende ”Angående bälten vid bussresor” läggs till som sista ärende på
dagordningen och att ärendet om ”Fastställande av budgetprocessen” läggs före informationsärendet om
direkt skolpeng.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den justerade dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-10-17

§ 113
Information gällande lokalplanering
Ärendet
Projektchef Elin Johansson-Ejsing, som bjudits in av nämnden, redogör för processen gällande
lokalplanering.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Yttrande angående Samordnad lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för förskolor och
skolor i Lunds kommun
Dnr BSL 2007/0111
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har för yttrande översänt remissförslag avseende samordnad lokalplan 20082013 med utblick mot 2020 för förskolor och skolor i Lund. Förslaget till samordnad lokalplan kommer
att ligga till grund för äskanden om gemensamt ramanslag för investerings- och driftsanslag för
förskolans och skolans behov. Vidare ska lokalplanen utgöra planeringsunderlag för kommande beslut i
varje enskilt ärende efterhand som dessa behandlas enligt prioriteringslistan
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Samordnad Lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för
förskolor och skolor i Lunds kommun” 2007-09-20.
Barn- och Skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och Skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och Skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande över
Samordnad lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för förskolor och skolor i Lunds kommun
Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med tillägget: På ett flertal ställen i planen
förekommer begreppet ”kombiskola”. Detta begrepp har olika innebörd för olika läsare. I sin vidaste
betydelse är begreppet synonymt med ”flexibel skola”, d.v.s. en enhet som över tiden kan användas både
som skola och som förskola.
I sin mest begränsade betydelse kan begreppet ”kombiskola” tolkas synonymt med de plan- och
byggnadskonstruktionslösningar som utarbetats av arkitektfirman A-plan på uppdrag av Centrala
skolkansliet.
Det är eftersträvansvärt att nya skolbyggnader är flexibla. Däremot anser vi det olyckligt att låsa sig till en
speciell plan- eller konstruktionslösning. En strävan att uppföra fler skolor och förskolor genom s.k.
”kopplade uppdrag”, d.v.s. där byggherren vid marktilldelning åtar sig att uppföra förskola/skola, kan
försvåras om utformningen är alltför uppstyrd.
Även andra skäl, t.ex. tomternas topografi och områdets arkitektoniska utformning kan motivera större
frihetsgrader.
Vi anser att den vidare tolkningen ska gälla och föreslår därför, för att undvika missförstånd, att
begreppet kombiskola genomgående byts ut mot begreppet ”flexibel skola”.
Monica Molin (s), Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och
avslår Karl-Axel Axelssons yrkande.
Lars Hansson (fp) yrkar bifall till Karl-Axel Axelssons (m) tillägg.
Beslutsgång
Det finns två förslag: Bifall till tjänsteskrivelsen med tillägg enligt Karl-Axel Axelssons m fl yrkande och
bifall till tjänsteskrivelsen i enlighet med Monica Molins m fl yrkande. Ordföranden ställer proposition på
förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel Axelssons m fl yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-10-17

5

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och Skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande över
Samordnad lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för förskolor och skolor i Lunds kommun
med följande tillägg:
På ett flertal ställen i planen förekommer begreppet ”kombiskola”. Detta begrepp har olika
innebörd för olika läsare. I sin vidaste betydelse är begreppet synonymt med ”flexibel skola”, d.v.s.
en enhet som över tiden kan användas både som skola och som förskola.
I sin mest begränsade betydelse kan begreppet ”kombiskola” tolkas synonymt med de plan- och
byggnadskonstruktionslösningar som utarbetats av arkitektfirman A-plan på uppdrag av Centrala
skolkansliet.
Det är eftersträvansvärt att nya skolbyggnader är flexibla. Däremot anser vi det olyckligt att låsa sig
till en speciell plan- eller konstruktionslösning. En strävan att uppföra fler skolor och
förskolor genom s.k. ”kopplade uppdrag”, d.v.s. där byggherren vid marktilldelning åtar sig att
uppföra förskola/skola, kan försvåras om utformningen är alltför uppstyrd.
Även andra skäl, t.ex. tomternas topografi och områdets arkitektoniska utformning kan motivera
större frihetsgrader.
Vi anser att den vidare tolkningen ska gälla och föreslår därför, för att undvika missförstånd, att
begreppet kombiskola genomgående byts ut mot begreppet ”flexibel skola”.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Yttrande angående detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby,
Väster I)
Dnr BSL 2007/0106
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande skickat ut detaljplan för del av Stångby 5:28. Detaljplanens syfte
är att pröva möjligheten att uppföra ca 160 nya bostäder i form av friliggande småhus, kedjehus samt
radhus inom planområdet.
Yttrandet från Barn- och skolförvaltning Lunds stad inskränker sig till synpunkter ur förskole- och
skolsynpunkt.
Föreslagna åtgärder:
Planförslaget omfattar:
• Ca 160 nya bostäder i form av friliggande småhus, kedjehus samt radhus
• Gator för försörjning och matning av biltrafik samt gång- och cykeltrafik
• Cirkulationsplats på Vallkärravägen
• Ett parkområde centralt i området
• Tomt för förskola och skola, s.k. kombiskola
• En tomt reserveras för utbyggnad av gruppboende/äldreboende
• Fördröjning av dagvatten på tomtmark, parkmark och gatumark
• Dagvattendamm i planområdets norra del
• Ny markväg till Vallkärra 8:2
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontoret: Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, PÄ 40/2005, upprättad 200706-07 och reviderad 2007-08-31
Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad, daterad 2007-09-26, dnr BSL 2007/0106
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända ovanstående skrivelse som yttrande över detaljplan för Stångby 5:28 m fl i Stångby,
Lunds kommun
Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar att yttrande överlämnas i enlighet med tjänsteskrivelsen med två tillägg:
1. På ett flertal ställen i planen förekommer begreppet ”kombiskola”. Detta begrepp har olika innebörd
för olika läsare. I sin vidaste betydelse är begreppet synonymt med ”flexibel skola”, d.v.s. en enhet som
över tiden kan användas både som skola och som förskola.
I sin mest begränsade betydelse kan begreppet ”kombiskola” tolkas synonymt med de plan- och
byggnadskonstruktionslösningar som utarbetats av arkitektfirman A-plan på uppdrag av Centrala
skolkansliet.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Det är eftersträvansvärt att nya skolbyggnader är flexibla. Däremot anser vi det olyckligt att låsa sig till en
speciell plan- eller konstruktionslösning. En strävan att uppföra fler skolor och förskolor genom s.k.
”kopplade uppdrag”, d.v.s. där byggherren vid marktilldelning åtar sig att uppföra förskola/skola, kan
försvåras om utformningen är alltför uppstyrd.
Även andra skäl, t.ex. tomternas topografi och områdets arkitektoniska utformning kan motivera större
frihetsgrader.
Vi anser att den vidare tolkningen ska gälla och föreslår därför, för att undvika missförstånd, att
begreppet kombiskola genomgående byts ut mot begreppet ”flexibel skola”.
2. Vi anser vidare att planen väl beaktar barnens/elevernas skolvägar inom planområdet, men att
trafiksituationen för de barn/elever som har en skolväg till/från planområdet t.ex. till Vallkärra skola, är
otillfredsställande.
Utbyggnaden i kringliggande områden medför att ett stort antal elever kommer att färdas på eller korsa
starkt trafikerade vägar som ligger i ytterkanterna av planområdet. Skolvägssituationen för dessa elever
måste lösas inom denna plan, varför vi avstyrker planförslaget i denna del.
Karl-Axel Axelsson (m), Börje Hansson (c) och Matilda Flodin (kd) instämmer i Lars Hanssons (fp)
yrkande.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i femton minuter för partiöverläggningar
Monica Molin (s) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och till Lars Hanssons tilläggsyrkande punkt 2. Anders
Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Monica Molins yrkande
Beslutsgång
Det finns två förslag: Bifall till tjänsteskrivelsen med två tillägg i enlighet med Lars Hanssons (fp) m fl
yrkanden och Monica Molins m fl yrkande med bifall till tjänsteskrivelsen och till Lars Hanssons
tilläggsyrkande punkt 2. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända ovanstående skrivelse som yttrande över detaljplan för Stångby 5:28 m fl i Stångby,
Lunds kommun med följande tillägg:
1. På ett flertal ställen i planen förekommer begreppet ”kombiskola”. Detta begrepp har olika innebörd
för olika läsare. I sin vidaste betydelse är begreppet synonymt med ”flexibel skola”, d.v.s. en enhet som
över tiden kan användas både som skola och som förskola.
I sin mest begränsade betydelse kan begreppet ”kombiskola” tolkas synonymt med de plan- och
byggnadskonstruktionslösningar som utarbetats av arkitektfirman A-plan på uppdrag av Centrala
skolkansliet.
Det är eftersträvansvärt att nya skolbyggnader är flexibla. Däremot anser vi det olyckligt att låsa sig till en
speciell plan- eller konstruktionslösning. En strävan att uppföra fler skolor och förskolor genom s.k.
”kopplade uppdrag”, d.v.s. där byggherren vid marktilldelning åtar sig att uppföra förskola/skola, kan
försvåras om utformningen är alltför uppstyrd.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Även andra skäl, t.ex. tomternas topografi och områdets arkitektoniska utformning kan motivera större
frihetsgrader.
Vi anser att den vidare tolkningen ska gälla och föreslår därför, för att undvika missförstånd, att
begreppet kombiskola genomgående byts ut mot begreppet ”flexibel skola”.
2. Vi anser vidare att planen väl beaktar barnens/elevernas skolvägar inom planområdet, men att
trafiksituationen för de barn/elever som har en skolväg till/från planområdet t.ex. till Vallkärra skola, är
otillfredsställande.
Utbyggnaden i kringliggande områden medför att ett stort antal elever kommer att färdas på eller korsa
starkt trafikerade vägar som ligger i ytterkanterna av planområdet. Skolvägssituationen för dessa elever
måste lösas inom denna plan, varför vi avstyrker planförslaget i denna del.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Förslag till svarsskrivelse till Miljöförvaltningen angående ”Klagomål på miljön vid
Fågelskolan”
Dnr BSL 2007/0102
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har begärt yttrande/vägledning över ärendet gällande klagomål på elektromagnetiska
fält vid Fågelskolan från Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket, Statens strålskyddsinstitut, Byggnadsnämnden
i Lund, Barn och skolnämnd Lunds stad, Lundafastigheter, Länsstyrelsen i Skåne län samt Boverket.
Klagomålet har inkommit från föräldrar till barn som har sina klassrum i en byggnad kallad Röda
Längan.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Dnr 2007.2254.3
Föräldraskrivelse 2007-07-10 Dnr 2007.2254.1
Resultat kraftfältsmätning 2007 Dnr 2007.2254.2
Sydkrafts mätning 2002 Dnr 2002.0162.2
EONs magnetfältsmätning 2005-12-20 Dnr 2005.2982.3
Stadsbyggnadskontorets beslut om förlängt bygglov 2006-02-28
Akt.nr 1281K-286:B930
Akt nr 1281K-526:B1263
Skolkonferensens skrivelse Dnr BSL 2007/0102
Barn- och Skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och Skolnämnd Lunds stad beslutar
att

överlämna Barn- och Skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Miljöförvaltningen.

Yrkanden
Mats Lindén (s), Karl-Axel Axelsson (m), Börje Hansson (c) och Anders Ebbesson (mp) yrkar bifall till
tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och Skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Miljöförvaltningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Fastställande av budgetprocessen för BSN Lunds stad 2008
Ärendet
Utifrån förslaget om direkt skolpeng har förvaltningen tagit fram förslag till tidplan för
internbudgetprocessen för BSN Lunds stad.
Beslutsunderlag
Förslag till tidplan för internbudgetprocess 2008
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa tidplanen för internbudgetprocessen för BSN Lunds stad 2008 enligt förvaltningens
förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa tidplanen för internbudgetprocessen för BSN Lunds stad 2008 enligt förvaltningens
förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Informationsärende
Förslag till direkt skolpeng
Ärendet
Nämnden informeras om det förslag till direkt skolpeng för förskola och grundskola som kommer att
föreläggas kommunfullmäktige för beslut den 25 oktober.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen beträffande förslaget till direkt skolpeng.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Förslag till mätetal och indikatorer för nämndsmålen i EVP
Dnr BSL 2007/0118
Sammanfattning
Nämnderna har fått uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta konkreta mätetal/indikatorer utifrån de
fem fullmäktigemålen. För respektive mätetal/indikator ska sedan det förväntade resultatet för år 2008,
2009 och 2010 anges. De förväntade resultaten ska sedan följas upp i delårsrapporten och i årsanalysen
för 2008. Skolkontor Lunds stad har utarbetat förslag till mätetal/indikatorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkontoret 2007-06-21 av Carl-Gustaf Folkesson.
Erhållet material från referensgrupps/arbetsgruppsmöten.
Denna skrivelse.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolförvaltning Lunds stads beslutar
att med tillstyrkan översända kontorets förslag till mätetal/indikatorer till kommunstyrelsen för beslut
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att med tillstyrkan översända kontorets förslag till mätetal/indikatorer till kommunstyrelsen för beslut

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Policy för förflyttning av elev – återremiss
Bakgrund
Riksdagen har bedömt att ett ökat behov av utrymme måste finnas för att skolan ska kunna vidta
åtgärder för att säkerställa ordning och studiero. En sådan åtgärd är att man när alla andra möjligheter
är uttömda kan flytta en elev till en annan skola om det bedöms nödvändigt med hänsyn till övriga
elevers trygghet och studiero.
Beslutsunderlag
Skollagen 4 kap 6 §
Förslag till policy för förflyttning av elev, daterad 2007-09-11
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta policy för förflyttning av elev
att policyn vid behov ska följas upp och revideras
Yrkande
Mats Lindén (s) yrkar bifall till förvaltningens första att-sats efter följande ändring i policyn:
Punktsatsen ”Eleven ifråga har getts möjlighet att uttala sig” ändras till ”Eleven och vårdnadshavarna
i fråga har getts möjlighet att uttala sig”.
Monica Molin (s), Lars Hansson (fp), Anders Ebbesson (mp), Börje Hansson (c), Bo Alfredsson (m),
Karl-Axel Axelsson (m), Matilda Flodin (kd) och Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Mats Lindéns
yrkande.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, att bifalla förvaltningens förslag till policy för förflyttning av elev med Mats
Lindéns yrkande om ändring i en av punktsatserna. Ordföranden ställer proposition på förslaget och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta policy för förflyttning av elev med justering av punktsatsen ”Eleven ifråga har getts
möjlighet att uttala sig” ändras till ”Eleven och vårdnadshavarna i fråga har getts möjlighet att
uttala sig”.

Justeringsmännens signatur
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§ 121
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Område Norr:
Personalärenden: 307-322
Undervisnings- och elevvårdsärenden
Beslut om dispens för elever över 12 år i skolbarnomsorg: 8-10
Anpassad studiegång: 11
Förskoleverksamhet
Ansökningar om dispens utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet: 1
Område Söder:
Personalärenden: 467-497
Huvudområde gemensamt, delområde ekonomi:
Hyresavtal: 2-3
Undervisnings- och elevvårdsärenden:
Anpassad studiegång: 9-10
Ansökan om ledighet för elev: 11-12
Resurscentrum
Personalärenden: 1-5
Beslut om särskoletillhörighet: A3:1: 1-3
Placering vid resursskolor: A3:3: 1-3
Placering resursskolor/särskild undervisningsgrupp: A3:4: 1-3
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

§ 122
Information från nämndens ledamöter
Anders Ebbesson (mp) rapporterar från skolkonferens på Munspelet, där man bl.a. tagit upp
likabehandlingsplan och ordningsregler.
Monica Molin (s) rapporterar från träff med lärarfacken.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-10-17

§ 123
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande ärenden:
•
•
•

Protokoll från samverkansgrupp den 8/10
Ansökan från Hjärnverket drar tillbaka sin ansökan
Ökat elevantal på Vallkärra skola innebär lokalproblematik, tjänsteskrivelse och skrivelse från
föräldrarådet, dnr BSL 2007/0083

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-10-17

§ 124
Information från förvaltningschefen
•

Information angående den till nämnden anmälda skrivelsen om att Ökat elevantal på Vallkärra
skola innebär lokalproblematik, tjänsteskrivelse och skrivelse från föräldrarådet, dnr BSL
2007/0083. Förvaltningschefens beslut i frågan anmäls till nämnden i november.

•

Information angående den avslutade strejken på Romano Trajo

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-10-17
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§ 125
Angåenden bälten vid bussresor
Dnr BSL 2007/0127
Ärendet
Följande skrivelse har lämnats in till nämnden från Lars Hansson (fp), Anders Ebbesson (mp), Börje
Hansson (c), Ibrahim Kakahama (v), Karl-Axel Axelsson (m), Monica Molin (s) och Agnes Borg (kd):
Nämndens skolskjutsar sker sedan några år tillbaka med bältesanvändning på samtliga passagerarplatser.
Vid abonnerade bussresor har skolan möjlighet att vid beställningstillfället ställa krav på bälten. Det är
vår uppfattning att denna möjlighet bör utnyttjas regelmässigt.
Många skolutflykter sker dock inte med en abonnerad buss, utan med en reguljär busslinje. Skolan måste
då föranmäla skolresan så att bussbolaget får en chans att sätta in extrabussar på den aktuella avgången.
Busskorten (klasskorten) för resor med reguljära busslinjer är inte utformade i en av Lunds kommun
gjord upphandling, utan utgör en del av taxesystemet för den reguljära busstrafiken i hela Skåne.
Kommunen saknar därför i dagsläget möjlighet att ställa krav på sätesbälten vid skolutflykter med
reguljära bussturer. Detta är otillfredsställande.
Diskussioner bör därför inledas med Skånetrafiken och/eller de olika utförande bussbolagen i syfte att
öka möjligheterna till bältesanvändning även vid skolutflykter med reguljära busslinjer. Det borde inte
vara omöjligt för bussbolagen att med rimlig förvarning och eventuellt även med någon form av
”tilläggsköp” omallokera bältesbussar till linjer/avgångar med föranmälda skolutflykter.
Vid yrkar därför att nämnden måtte besluta:
att uppdra åt förvaltningschefen att inleda en diskussion med Skånetrafiken i syfte att öka
bältesanvändningen även vid skolutflykter med reguljära busslinjer
att

uppdra åt förvaltningschefen att genomföra en översyn av nämndens regelverk och anvisningar för
säkerhet vid skolutflykter

Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar att nämnden bifaller skrivelsen angående bälten vid bussresor.
Anders Ebbesson (mp), Börje Hansson (c), Karl-Axel Axelsson (m), Monica Molin (s) och Agnes Borg
(kd) instämmer i förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att inleda en diskussion med Skånetrafiken i syfte att öka
bältesanvändningen även vid skolutflykter med reguljära busslinjer
att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra en översyn av nämndens regelverk och anvisningar för
säkerhet vid skolutflykter

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

