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§ 113
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet –
Barn- och skolförvaltning Lunds stad 2014
Dnr BSL 2014/0381
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. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras.
Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Uppföljningen består av ett antal
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som besvaras på
arbetsplatsnivå av arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans.
Arbetsplatsernas resultat samlas till en förvaltningsgemensam rapport och
handlingsplan för förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete framöver. Inom Barnoch skolförvaltning Lunds stad genomfördes uppföljningen under
september/oktober 2014. Utifrån enkätens resultat har förslag på åtgärder tagits
fram för det kommande året. Arbetet har skett i en partssammansatt grupp
kopplad till den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsen, 2011-09-07, § 309
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-11-26
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den av förvaltningen föreslagna åtgärdsplanen för systematiskt
arbetsmiljöarbete under 2015 vilket innebär att:
- Genomföra utbildningssatsningar inom arbetsmiljöområdet som grundläggande
arbetsmiljöutbildning för nya chefer/skolledare och uppdateringsutbildning för
samtliga chefer/skolledare där rehabilitering är ett prioriterat område.
- Planera återkommande utbildningssatsningar för yrkesgrupper som blir
tilldelade arbetsmiljöuppgifter t ex NO-, slöjd-, hemkunskaps- och idrottslärare.
- Erbjuda Workshops för att förbättra introduktionen av nyanställda och skapa
arbetsplatsens eget anpassade introduktionsmaterial, där även arbetsmiljö- och
samverkansfrågorna ingår.
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§ 114
Slutförslag efter remiss: Områdeslokalplan för
Tuna/Mårtens Fälad
Dnr BSL 2014/0201
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan har varit på remiss till nämnder och styrelser
samt områdets förskolor/skolor för hörande med föräldrarepresentanter,
skolornas elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna m fl om
deras synpunkter på de föreslagna lokalförändringarna inom Tuna – Mårtens
Fälad.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Tuna – Mårtens Fälad 2015-2019, 2014-05-30
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer 2014-10-30
Områdeslokalplan för Tuna – Mårtens Fälad 2015-2019, 2014-12-01 inkl. bil.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-12-01
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att fastställa Områdeslokalplan för Tuna/Mårtens Fälad 2014-2018 enligt
förslaget i tjänsteskrivelsen med följande ändringar:
- En ny Mårtenskola uppförs för F-6 med 250-350 elever, med målsättningen att
stå klar 2016.
- Utbyggnaden av Tunaskolans högstadium begränsas så att skolan får max 650
elever.
att uppdra åt förvaltningen att göra planen tillgänglig via berörda skolors och
förskolors webbsidor
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen göra
en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamhet för 10-12
åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan.
En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.
att hos servicenämnden beställa projektutredning och kalkyl för byggnation av
en idrottshall/idrottsanläggning på bollplanen vid Målsmanvägen med 2
salspositioner i syfte att stå klar ca 2018 vilket ersätter den tidigare begärda
utbyggnaden av Flygelhallen med en extra sal.
att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att omförhandla avtalet
avseende Tunaskolans elevantal med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Justerare
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Samtliga ledamöter i nämnden instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa Områdeslokalplan för Tuna/Mårtens Fälad 2014-2018 enligt
förslaget i tjänsteskrivelsen med följande ändringar:
- En ny Mårtenskola uppförs för F-6 med 250-350 elever, med målsättningen att
stå klar 2016.
- Utbyggnaden av Tunaskolans högstadium begränsas så att skolan får max 650
elever.
att uppdra åt förvaltningen att göra planen tillgänglig via berörda skolors och
förskolors webbsidor
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen göra
en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamhet för 10-12
åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan.
En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.
att hos servicenämnden beställa projektutredning och kalkyl för byggnation av
en idrottshall/idrottsanläggning på bollplanen vid Målsmanvägen med 2
salspositioner i syfte att stå klar ca 2018 vilket ersätter den tidigare begärda
utbyggnaden av Flygelhallen med en extra sal.
att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att omförhandla avtalet
avseende Tunaskolans elevantal med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Protokollsanteckning
S, V och MP lämnar gemensamt följande protokollsanteckning:
Vi vill se mindre klasstorlekar för årskurserna F-3. Detta handlar om att skapa
bättre inlärningsmiljöer för våra yngre elever och långsiktigt minska
segregationen i våra skolor. Därför vill vi se till att man vid den fortsatta
lokalplaneringen:
- Minskar klasstorleken för årskurserna F-3 så klasserna på sikt ej överstiger 20
elever.
- Minskar grupperna i förskolor till det av fullmäktige antagna målet 11/16 i
förskolan.

Justerare
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§ 115
Beställning av Mårtenskolan utredning och kalkyl
Dnr BSL 2014/0392
Sammanfattning
Beställning av utredning och kalkyl för en ny Mårtenskola åk F-6 för ca 350
barn enligt BSF Lunds stads lokalprogram. Den nya enheten planeras byggas på
den gamla skoltomten (Folkskolan 1 och 2) vid Kulramsvägen på Mårtens Fälad.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 5 sept. 2014 inkl.
bilaga LOKALPROGRAM för enhet med 14 kl åk F-6 med ca 350 barn
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att snarast utarbeta ett
återhållsamt lokalprogram för skolan med två alternativa inriktningar:
- Skolan ska dimensioneras för 250 elever alternativt 350 elever F-6.
- Byggnadens BRA ska uppgå till högst 11 kvm/elev, och det ska tydligt
redovisas att de i lokalprogrammet specificerade ytorna håller sig inom denna
begränsning.
- Ytorna ska disponeras så att de i möjligaste mån kan samutnyttjas för flera
funktioner.
- Skolans personal ska vara delaktig i utformningen av lokalprogrammet.
Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Monica Molins förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att snarast utarbeta ett
återhållsamt lokalprogram för skolan med två alternativa inriktningar:
- Skolan ska dimensioneras för 250 elever alternativt 350 elever F-6.
- Byggnadens BRA ska uppgå till högst 11 kvm/elev, och det ska tydligt
redovisas att de i lokalprogrammet specificerade ytorna håller sig inom denna
begränsning.
- Ytorna ska disponeras så att de i möjligaste mån kan samutnyttjas för flera
funktioner.
- Skolans personal ska vara delaktig i utformningen av lokalprogrammet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Slutförslag efter remiss: Områdesplan
Gunnesbo/Nöbbelöv
Dnr BSL 2014/0200
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan har varit på remiss till nämnder och styrelser
samt områdets förskolor/skolor för hörande med föräldrarepresentanter,
skolornas elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna m fl om
deras synpunkter på de föreslagna lokalförändringarna inom Gunnesbo Nöbbelöv.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Gunnesbo - Nöbbelöv 2015-2019, 2014-06-13
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer 2014-11-25
Områdeslokalplan för Gunnesbo - Nöbbelöv 2015-2019, 2014-12-04 inkl. bil.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-12-04
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att fastställa Områdeslokalplan Gunnesbo-Nöbbelöv för 2015-2019 med följande
ändringar:
- Texten ”Under planperioden kan det finnas ett visst överskott av platser inom
förskolan och om så blir fallet är förslaget att i så fall stänga 1 eller 2 av de små
förskolorna med två avdelningar.” utgår
- I diagrammen och i tabellen över beslutad kapacitetsförändring ska
avveckling/”malpåse” av en förskola utgå.
att uppdra åt förvaltningen att göra planen tillgänglig via berörda skolors och
förskolors webbsidor.
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen göra
en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamheten för 1012 åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en
sådan. En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.
Monica Molin (S), Edith Escobar (M), Simon Årnes (C) och Matilda Flodin
(KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Justerare
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa Områdeslokalplan Gunnesbo-Nöbbelöv för 2015-2019 med
följande ändringar:
- Texten ”Under planperioden kan det finnas ett visst överskott av platser inom
förskolan och om så blir fallet är förslaget att i så fall stänga 1 eller 2 av de små
förskolorna med två avdelningar.” utgår
- I diagrammen och i tabellen över beslutad kapacitetsförändring ska
avveckling/”malpåse” av en förskola utgå.
att uppdra åt förvaltningen att göra planen tillgänglig via berörda skolors och
förskolors webbsidor.
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen
göra en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamheten för
10-12 åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en
sådan. En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.
Reservationer
Gösta Eklund (V) reserverar sig och lämnar följande reservations-skrivelse:
Jag reserverar mig mot beslutet att fastställa områdesplanen för
Gunnesbo/Nöbbelöv vad avser planerad utbyggnad av förskolan Lergöken från
nuvarande 5-6 avdelningar till en 7-avdelningsförskola.

Justerare
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§ 117
Beställning av Väderleken utökning av tre avdelningar
Dnr BSL 2014/0393
Sammanfattning
Klostergården har ett stort behov av förskoleplatser i anslutning till
Klostergårdsskolan. Förskolan Nordvästan har på grund av att skolan växer blivit
tvungen att successivt lämna sina lokaler. Nordvästan bestod av tre avdelningar
och har under läsåret 2014/2015 endast kvar en avdelning med 5 åringar i
paviljongen Solkatten.
Från och med Hösten 2015 kommer skolan även ha behov av Solkatten
paviljongen och förskolan behöver hitta nya lokaler. Förslaget på att utöka på
Klostergården har nu möjliggjorts då ”korpplanen” närmast Väderlekensförskola
kommer förses med ett tillfälligt bygglov för en paviljongförskola med tre
avdelningar och förstärkt mottagningskök och en ny utemiljö.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 2014-11-21
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Servicenämnden beställa en paviljongförskola för 3 avdelningar med
förstärkt mottagningskök och en ny utemiljö på Korpplanen invid
Väderlekensförskola. Inflyttning önskas 1 augusti 2015.

Justerare
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§ 118
Beställning av utökning med två avdelningar på
Grynmalaregårdens förskola
Dnr BSL 2014/0394
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att förtäta 2215 kvm inom kvarteret
Grynmalaren. En av fastigheterna som planeras att riva innehåller
Tvärflöjtensförskola med två avdelningar. Stadsbyggnad har föreslagit en ny
fastighetsdelning, ytorna 1227 kvm och 2502 kvm i underlag friyta.pdf tilldelas,
vilket medger 3600kvm friyta till Grynmalaregårdens förskola. Detaljplanen
medger en utbyggnad av befintlig fastighet och ett bygglov behöver därför tas
fram för att utökning av förskolan Grynmalaregården. Förskolan förses med en
utökad kapacitet på två avdelningar, stor sammanhållen friyta och ett
tillagningskök för 6 avdelningar och en bussavdelning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beställning av utökning med två avdelningar på
Grynmalaregårdens förskola 2014-12-08 Underlag friyta
Detaljplan
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Servicenämnden beställa utökning med två avdelningar på
Grynmalaregårdens förskola med tillagningskök för 6 avdelningar och en buss
och en ny utökad friyta på 3600 kvm.

Justerare
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§ 119
Preliminära priser för Grundsärskolan 2015
Dnr BSL 2014/0398
Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv, Kävlinge,
Lomma och Staffanstorp avseende elever i grundsärskolan. Barn- och
skolförvaltning Lunds Stad tilldelas resurser från kommunstyrelsen för
lundaelever 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 2015.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-11-24.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att enligt barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-24 fastställa
preliminära priser för grundsärskolan.

Justerare
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§ 120
Bokslutsprognos 2014
Dnr BSL 2014/0397
Sammanfattning
Bokslutsprognosen för BSN Lunds stad visar ett nollresultat i förhållande till
tilldelad ram på 1 573,2 mnkr. Volymavvikelsen motsvarar ca 6,5 mnkr som ska
återbetalas efter faktiskt antal barn och elever enligt regelverket för direkt
skolpeng.
Resultatenheterna inom skolområdena bedöms få överskott ca 4,7 mnkr. En
bidragande orsak är positiva effekter av nämndens beslut (19/11) om
inköpsstopp för bland annat förbrukningsinventarier.
Förberedelseklasserna visar en negativ budgetavvikelse på ca 4 mnkr.
Verksamheten är budgeterad för 60 elever, men det totala elevantalet för året
beräknas uppgå till ca 95 elever.
Konsekvenser av god inomhusmiljö i skol- och förskolelokaler visar på en
merkostnad av ca -2 mnkr. Projektering och utförande av ventilationen på
Studentkårens förskola har medfört en extra kostnad på 1,7 mnkr.
Lokalanpassning inom förskolan och skolan lämnar ett underskott på ca 3,5
mnkr som bland annat avser driftskonsekvenser för nya objekt under året.
I delårsrapport 2 framgick av förvaltningens kommentarer att osäkerhet råder
vad gäller antalet förskolebarn under hösten.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-12-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna bokslutsprognosen för BSN Lunds stad samt att översända den till
Kommunstyrelsen
att det tidigare beslutade inköpsstoppet ska gälla t o m 2014-12-31

Justerare
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§ 121
Rapport om barngruppernas storlek per den 15 oktober
Dnr BSL 2014/0399
Sammanfattning
Redovisning av barngruppernas storlek inom förskolan BSF Lunds stad 20122014 samt redovisning per den 15 oktober 2014 per skolområde.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Informationsärende Särskoleutredningen
Dnr BSL 2014/0395
Sammanfattning
Uppdraget för utredningen har sammanfattningsvis varit att se över
grundsärskolans finansiering och struktur samt undersöka hur särskolan är
utformad på andra ställen. Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp med
deltagare både från grundsärskolan och från skolområdesnivån.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 10 december
2014:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Orkesterparkens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om ändrad vistelsetid
med anledning av personliga skäl under perioden 141208-141219.
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Hyddans förskola: Beslut om att bevilja ansökan om ändrad vistelsetid med
anledning av personliga skäl under perioden 2014-11-17 t o m 2015-01-30.
Nr 43/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål Nr 50-53/14
Delegat: Rektor
Tillsvidareanställningar: Nr 257-269
Visstidsanställningar: Nr 466-488 Nr 42/14
Huvudområde D: Övriga ärenden, delområde 1 övrigt, nr 9
Beslut om läsårstider samt beslut om arbetsår för lärare
Nr 1/14
Delegat: Mats Jönsson, förvaltningschef

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna och ta anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

16

2014-12-10

§ 124
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Sammanfattning
Anmälningar om kränkande behandling perioden 20141117-1202 redovisas för
nämnden.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

17

2014-12-10

§ 125
Anmälningar till nämndsammanträdet den 10 december
Dnr BSL 2014/0405
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 10 december
2014:
 Protokoll Kommunala handikapprådet 2014-10-28
 Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från byggnadsnämndens arbetsutskott
2014-11-06 § 35 ”Detaljplan för Vildanden 12 m fl Planuppdrag normalt
förfarande”.
 Protokollsutdrag från KF 2014-11-06 § 195 ”Revidering av information och
avgifter för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun., Dnr KS 2014/0595”.
 Samverkansprotokoll BSF Lunds stad 2014-12-08

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

18

2014-12-10

§ 126
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Bedömning för lärande (BFL): Planeras för forskningscirklar där lärare under 1,5
år får möjlighet att fördjupa sig i BFL. Fördjupningsarbetet ska resultera i en
rapport.
En professionell förvaltning tillsammans med en kunnig nämnd resulterar i goda
lösningar för verksamheten. Den avgående nämnden tackas för gott samarbete
och spänstiga diskussioner.

Justerare

Utdragsbestyrkande

