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Övriga närvarande:

Justerare

Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Elin Ejsing Johansson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Projektchef
Mats Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Patrik Löfstrand (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Peter Nyberg (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Biträdande förvaltningschef
Camilla Nilsson (Barn - och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Thomas Ekstedt (Barn och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare
Bengt Andersson (Lärarförbundet)

Utdragsbestyrkande
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§ 1. Ordföranden har ordet
Ordföranden Monica Molin hälsar ledamöter och ersättare välkomna till
mandatperiodens första nämndsmöte, samt ger en kort information om
samverkan, mötesportalen, delegationsplanen och rutiner för anmälan av
ärenden till nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 2. Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig
Samtliga ledamöter och ersättare ger en kort personlig presentation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 3. Förvaltningschefen presenterar sig och Barn- och
Skolförvaltning Lunds stad
Förvaltningschefen presenterar sig och närvarande tjänstemän, samt ger en kort
övergripande information om förvaltningens verksamhet. En utförligare
presentation av förvaltningens verksamheter kommer att ges under vårens
utbildningsdagar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 4.
Val av presidieutskott
Dnr BSL 2014/0448

Sammanfattning
Storlek och sammansättning av ett eventuellt utskott är helt upp till nämnden
att besluta. Nämnden har tidigare haft ett arbetsutskott för beredning inför
nämndsbehandling och med delegerad beslutsrätt i vissa frågor där det varit
möjligt, med representation som speglat partiernas inbördes styrkeförhållanden
i nämnden.
Ett utskott bör dock aldrig vara så stort att det utgör mer än hälften av nämndens
beslutskraft varför inrättande av ett arbetsutskott utifrån kriterier ovan är
omöjligt med nuvarande representation i nämnden.
Information av ärenden inför nämnd är angeläget att förmedla för att
förberedelse och förankring ska kunna ske. För nämndens ledamöter och
ersättare hålls därför öppna informationsmöten med inbjudan från
nämndssekreterare via mötesportalen. Partierna uppmanas att skicka representant
till dessa möten. För beredning av ärenden inför nämnd med viss beslutsrätt
inrättas ett presidieutskott bestående av de av kommunfullmäktige utsedda
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande..
Beslutsunderlag
Ordförandes skrivelse 2015-01-02
Yrkanden:
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar:
att information om kommande nämndsärenden ges vid, för ledamöter och
ersättare öppna informationsmöten.
att inrätta ett presidieutskott bestående av tre ordinarie ledamöter.
att utse följande ordinarie ledamöter i presidieutskottet:
Monica Molin (S)
Yanira Difonis Montoya (MP)
Lars Hansson (FP)
att utse Monica Molin (S) till ordförande i utskottet
att utse Yanira Difonis Montoya (MP) till 1:e vice ordförande i utskottet
att utse Lars Hansson (FP) till 2:e vice ordförande i utskottet
att i övrigt låta reglerna i nämndens reglemente i tillämpliga delar gälla
även för utskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att uppdra åt ordföranden att i samverkan med samtliga partier genomföra en
utvärdering av nämndens arbetsformer. Utvärdering och nämndens fortsatta
arbetsformer tas upp till beslut på nämndens septembersammanträde 2015
Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Elin Gustavsson (S), Gösta Eklund (V),
Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD), Dragan Brankovic (SD), Mårten
Spanne (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Edith Escobar (M) yrkar att nämnden beslutar:
att information om kommande nämndsärenden ges vid informationsmöte genom
en representant för varje parti i nämnden.
samt instämmer i Lars Hanssons attsats 2-8.
Vera Johnsson (M) instämmer i Edith Escobars yrkande
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons första attsats och Edith
Escobars första attsats och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lars
Hanssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons attsats 2-8 och finner att
nämnden beslutar i enlighet dessa.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att information om kommande nämndsärenden ges vid, för ledamöter och
ersättare öppna informationsmöten.
att att inrätta ett presidieutskott bestående av tre ordinarie ledamöter.
att utse följande ordinarie ledamöter i presidieutskottet:
Monica Molin (S)
Yanira Difonis Montoya (MP)
Lars Hansson (FP)
att utse Monica Molin (S) till ordförande i utskottet
att utse Yanira Difonis Montoya (MP) till 1:e vice ordförande i utskottet
att utse Lars Hansson (FP) till 2:e vice ordförande i utskottet
att i övrigt låta reglerna i nämndens reglemente i tillämpliga delar gälla
även för utskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att uppdra åt ordföranden att i samverkan med samtliga partier genomföra en
utvärdering av nämndens arbetsformer. Utvärdering och nämndens fortsatta
arbetsformer tas upp till beslut på nämndens septembersammanträde 2015
Reservationer
Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M) och Nils Paulsson (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar följande reservationsskrivelse:
”Vi reserverar oss mot nämndens beslut att fördubbla antalet möten för Barn och
Skolnämnden. Våra resurser skall användas till eleverna och inte till fler
politikerarvoden.
Vi anser att det är orimligt att information om nämndens ärenden inte kan ges i
anslutning till nämndens ordinarie sammanträden. I de fall det behövs längre tid
för att politiker ska kunna sätta sig in i frågor och ha tid för diskussion kan
information ges på eller i anslutning till sammanträdet innan det sammanträde
beslut fattas.
Att införa extra arvoderade informationsmöten för nämndens alla 26 politiker är
fel väg att gå. Vi beklagar att inte övriga partier kunde stödja vårt förslag att
begränsa antalet deltagare på informationsmötena till en per parti.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Information om sammanträdestider för 2015 samt beslut
om offentliga sammanträden
Dnr BSL 2014/0447

Beslutsgång
Ordföranden yrkar på att nämndsammanträdena ska vara offentliga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämndens sammanträden ska vara offentliga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6
Val av ledamot och ersättare till kommunala
funktionshinderrådet
Dnr BSL 2014/0449
Sammanfattning
F!/S har utsetts att nominera nämndens ledamot i funktionshinderrådet. KD har
utsetts att nominera nämndens ersättare.
FI/S har nominerat Baharan Raoufi (FI) som ordinarie ledamot.
KD har nominerat Samuel Körner Lilja (KD) till ersättare.
Beslutsunderlag
Ordförandes skrivelse 2015-01-02.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utse Baharan Rouifi (FI) som nämndens representant i funktionshinderrådet.
att utse Samuel Körner Lilja (KD) som nämndens ersättare i
funktionshinderrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7
Val av ledamot och ersättare till kommunala
integrationsrådet
Dnr BSL 2014/0451
Sammanfattning
MP har utsetts att nominera nämndens representant i integrationsrådet. M har
utsetts att nominera nämndens ersättare.
MP har nominerat Erik Hammarström (MP) till ordinarie ledamot.
M har nominerat Edith Escobar (M) till ersättare.
Beslutsunderlag
Ordförandes skrivelse 2015-01-02.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utse Erik Hammarström (MP) som nämndens representant i integrationsrådet.
att utse Edith Escobar (M) som nämndens ersättare i integrationsrådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8
Intern kontroll granskningsrapport
Dnr BSL 2014/0396
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av
det interna kontrollarbetet under 2014. Utgångspunkten för denna
granskning har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för
2014.
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 25 november 2014.
Handlingsplan för intern kontroll inom Barn- och skolnämnd Lunds stad
2014.
Yrkande
Elin Gustavsson (S) yrkar att nämnden beslutar:
att godkänna utförd intern kontroll
att uppdra till förvaltningen att snarast vidta nödvändiga åtgärder i dialog med
Serviceförvaltningen med syfte att förbättra säkerheten vid byggnadsarbeten på
förskolor och skolor, samt att därefter återrapportera till nämnden vilka åtgärder
som har vidtagits. Säkerhetsrisker ska inte få förekomma
Lars Hansson (FP), Simon Årnes ( C) , Yanira Difonis (MP), Samuel Körner
Lilja (KD), Edith Escobar (M) och Gösta Eklund (V) instämmer i Elin
Gustavssons yrkande
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustavssons yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utförd intern kontroll.
att uppdra till förvaltningen att snarast vidta nödvändiga åtgärder i dialog med
Serviceförvaltningen med syfte att förbättra säkerheten vid byggnadsarbeten på
förskolor och skolor, samt att därefter återrapportera till nämnden vilka åtgärder
som har vidtagits. Säkerhetsrisker ska inte få förekomma

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9
Handlingsplan för intern kontroll 2015
Dnr BSL 2014/0445
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i detta ärende förslag till
kontrollmål för den interna kontrollen för år 2015. Kontrollmålen bygger
dels på de av Kommunstyrelsen föreslagna kommungemensamma
kontrollmålen samt nämndens egna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 12 januari
2015.
Handlingsplan för intern kontroll inom Barn- och skolnämnd Lunds stad
2015 - mall.
Yrkande
Lars Hansson (FP) yrkar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2015, med följande
ändringar:
Nämndens presidium ska ansvara för kontrollpunkten ”3 – Nämndernas
följsamhet mot kommunfullmäktiges mål och uppdrag”
Kontrollpunkten ”9 – Beslut om skolplacering…” ska omfatta även beslut till
följd av önskade skolbyten i åk 1-9.
En ny kontrollpunkt införs ”11 – Anordnande av PRAO”, med kontrollfrågan
”Anordnar skolorna PRAO i enlighet med nämndens beslut?”.
Elin Gustavsson(S), Yanira Difonis (MP), Gösta Eklund (V) och Samuel Körner
Lilja (KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Simon Årnes ( C) yrkar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2015, med följande
ändringar
Nämndens presidium ska ansvara för kontrollpunkten ”3 – Nämndernas
följsamhet mot kommunfullmäktiges mål och uppdrag”
Kontrollpunkten ”9 – Beslut om skolplacering…” ska omfatta även beslut till
följd av önskade skolbyten i åk 1-9.
Edith Escobar (M) och Dragan Brankovic (SD) instämmer i Simon Årnes
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons m.fl. yrkande finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2015, med följande
ändringar:
Nämndens presidium ska ansvara för kontrollpunkten ”3 – Nämndernas
följsamhet mot kommunfullmäktiges mål och uppdrag”
Kontrollpunkten ”9 – Beslut om skolplacering…” ska omfatta även beslut till
följd av önskade skolbyten i åk 1-9.
En ny kontrollpunkt införs ”11 – Anordnande av PRAO”, med kontrollfrågan
”Anordnar skolorna PRAO i enlighet med nämndens beslut?”.
Reservation:
Simon Årnes reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Internbudget 2015
Dnr BSL 2014/0444
Sammanfattning
För år 2015 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget. Sedan
direkt skolpeng infördes 2008 har nämnden att ta ställning till vilka
funktioner /satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som ställts till
nämndens förfogande. Nämnden ska också ta ställning till fördelning av
tilläggsbeloppet för särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014
Barn-och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 5 januari 2015
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudget 2015 för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt
förvaltningens förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Begäran om tilldelning av medel för 2015 avseende
skolors särskilda behov
Dnr BSL 2014/0296
Sammanfattning
I budgeten för 2015 finns 2 500 tkr avsatta under kommunstyrelsens
reserverade medel för skolor med särskilda behov. Medlen ska tilldelas
skolor där andelen elever med utländsk bakgrund utgör minst 1/3 samtidigt
som minst 1/3 av föräldrarna har låg utbildningsbakgrund. Tilldelning av
detta begärs för tre skolor inom Lunds stad som uppfyller båda kriterierna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-12.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-09-22
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att för år 2015 hos kommunstyrelsen begära 2 500 tkr för skolor med
särskilda behov för tilldelning till Svenshögskolan, Klostergårdsskolan och
Vikingaskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Resultatredovisning av måluppfyllelse betyg åk 6-9
Dnr BSL 2014/0443
Ärendet bordläggs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Remiss ny lokalinvesteringsprocess
Dnr BSL 2014/0389
Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till ny process för investeringar i
lokaler (lokalinvesteringsprocess). Förslaget presenterades för
kommunstyrelsens arbetsutskott (2014-11-17), som beslutade att förslaget
skulle skickas ut på remiss till kommunens nämnder och styrelser.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad ställer sig positiv till de föreslagna
förändringar.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-01-19
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10
PM Ny lokalinvesteringsprocess för Lunds kommun (bilaga 1 till
kommunkontorets tjänsteskrivelse)
Lokalinvesteringsprocess – Börläge 2014-09-12 (bilaga 2 till
kommunkontorets tjänsteskrivelse)
Yrkande
Lars Hansson yrkar
att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med följande
komplettering.
”I den föreslagna processen görs prioriteringarna i huvudsak på
tjänstemannanivå. Vi menar att det är viktigt att prioriteringar i större
utsträckning görs på politisk nivå, och att det blir tydligt var det politiska
ansvaret för prioriteringarna ligger.
I utredningen har projektets ledtider identifierats som ett problemområde, och ett
försök har gjorts att korta beslutsprocessen. En större brist i den nuvarande
processen är dock att projekt inte initieras i tid, något som inte avhjälps med en
förkortad beslutsprocess. Därmed blir många objekt färdigställda långt efter att
behoven är ett faktum. I värsta fall kan det leda till att lagstadgad verksamhet
inte kan genomföras, eller till sämre verksamhetskvalitet. Nödlösningar i form
av paviljonger e.d. kan bli mycket dyra. En bättre framförhållning skulle
förmodligen också leda till bättre utfall av upphandlingarna, om dessa kan
genomföras utan tidsnöd. Här finns tydliga förbättringsbehov som inte
identifierats tillräckligt i Kommunkontorets översyn. Vi önskar därför att dessa
utreds bättre och att det tydliggörs var ansvaret för att projekt initieras i tid
ligger.
Av förslaget framgår inte var ansvaret för att ta fram och fastställa
standardlokalprogram (för återkommande projekttyper) respektive lokalprogram
för unika projekt ligger. Även i dessa fall bör en politisk avvägning göras mellan

Justerare
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vald standardnivå och ekonomiska konsekvenser (ska vi köpa en Rolls Royce
eller en Folkvagn?). Detsamma gäller ansvaret för lokalernas utrustningsnivå
(t.ex. utrustning i skolkök eller slöjdsalar). Även andra verksamhetsrelaterade
aspekter på lokalplaneringen, t ex integration, acceptabla avstånd, skolvägar,
vidaregång m.m. är något som den verksamhetsdrivande nämnden får stå till
svars för eller ta konsekvenserna av, samtidigt som det är oklart om nämnden har
någon reell påverkansmöjlighet på detta i den föreslagna processen.
Vid många lokalinvesteringar är tomttilldelning och stadsplanering (framför allt
detaljplaner) en viktig del av processen. Av förslaget framgår inte hur dessa
aktiviteter kopplas till processen. Av förslaget framgår inte heller hur och av
vem styrgrupperna ska utses, och om det ska vara politisk representation i
styrgrupperna.
Det är ytterst angeläget med en genomtänkt och kostnadseffektiv process så
framtida investeringar genomförs till en så låg kostnad i alla led som
möjligt utan att kvalité, användbarhet eller miljömål åsidosätts.”
Elin Gustavsson (S), Simon Årnes ( C) , Yanira Difonis (MP), Samuel Körner
Lilja (KD), Edith Escobar (M), Dragan Brankovic (SD) och Gösta Eklund (V)
instämmer i Lars Hanssons yrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med följande
komplettering.
”I den föreslagna processen görs prioriteringarna i huvudsak på
tjänstemannanivå. Vi menar att det är viktigt att prioriteringar i större
utsträckning görs på politisk nivå, och att det blir tydligt var det politiska
ansvaret för prioriteringarna ligger.
I utredningen har projektets ledtider identifierats som ett problemområde, och ett
försök har gjorts att korta beslutsprocessen. En större brist i den nuvarande
processen är dock att projekt inte initieras i tid, något som inte avhjälps med en
förkortad beslutsprocess. Därmed blir många objekt färdigställda långt efter att
behoven är ett faktum. I värsta fall kan det leda till att lagstadgad verksamhet
inte kan genomföras, eller till sämre verksamhetskvalitet. Nödlösningar i form
av paviljonger e.d. kan bli mycket dyra. En bättre framförhållning skulle
förmodligen också leda till bättre utfall av upphandlingarna, om dessa kan
genomföras utan tidsnöd. Här finns tydliga förbättringsbehov som inte
identifierats tillräckligt i Kommunkontorets översyn. Vi önskar därför att dessa
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utreds bättre och att det tydliggörs var ansvaret för att projekt initieras i tid
ligger.
Av förslaget framgår inte var ansvaret för att ta fram och fastställa
standardlokalprogram (för återkommande projekttyper) respektive lokalprogram
för unika projekt ligger. Även i dessa fall bör en politisk avvägning göras mellan
vald standardnivå och ekonomiska konsekvenser (ska vi köpa en Rolls Royce
eller en Folkvagn?). Detsamma gäller ansvaret för lokalernas utrustningsnivå
(t.ex. utrustning i skolkök eller slöjdsalar). Även andra verksamhetsrelaterade
aspekter på lokalplaneringen, t ex integration, acceptabla avstånd, skolvägar,
vidaregång m.m. är något som den verksamhetsdrivande nämnden får stå till
svars för eller ta konsekvenserna av, samtidigt som det är oklart om nämnden har
någon reell påverkansmöjlighet på detta i den föreslagna processen.
Vid många lokalinvesteringar är tomttilldelning och stadsplanering (framför allt
detaljplaner) en viktig del av processen. Av förslaget framgår inte hur dessa
aktiviteter kopplas till processen. Av förslaget framgår inte heller hur och av
vem styrgrupperna ska utses, och om det ska vara politisk representation i
styrgrupperna.
Det är ytterst angeläget med en genomtänkt och kostnadseffektiv process så
framtida investeringar genomförs till en så låg kostnad i alla led som
möjligt utan att kvalité, användbarhet eller miljömål åsidosätts.”
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§ 14
Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund - samråd
Dnr BSL 2014/0426
Sammanfattning
Ett planprogram för kvarteret upprättades 2012-02-03. Byggnadsnämnden
beslutade 2012-02-16 om att skicka ut programmet på samråd. Detaljplanen har
varit föremål för programsamråd mars 2012 till maj 2012.
Planförslaget innefattar att förtätning föreslås på fastigheten Ehrenberg 4,
Ehrenberg 9 och Ehrenberg 13. Projektets påverkan på befolkningsutvecklingen
bedöms rymmas inom områdeslokalplanen.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har inga invändningar mot
detaljplaneförslaget

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande, Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund,
Lunds kommun – Samråd 2014-12-08
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2014-11-06
Planbeskrivning, upprättad 2014-11-06
Samrådsredogörelse−planprogram, upprättad 2014-11-06

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg.
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§15
Detaljplan för Vallkärratorn 1:47 m fl - samråd
Dnr BSL 2014/0433

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandling med förslag
till detaljplan för fastigheten Vallkärratorn 1:47 m.fl. i Lund.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 39/2011a, upprättad 2014-11- 03
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-12 -15
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan Vallkärratorn 1:47.
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§16.
Beställning av utredning och kalkyl av en flexibel enhet
inom kv.Stenkrossen
Dnr BSL 2014/0310

Sammanfattning
Beställning av utredning och kalkyl av en flexibel enhet inom kv. Stenkrossen i
Lund. Flexibel enhet för 300 barn/elever i åldern 1-9 år, inklusive 1 positions
idrottssal.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 2014-12-17
Förklaring av ytfördelning, förslagshandling 2014-04-23
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att av Servicenämnden begära utredning och kalkyl för en flexibel enhet för 300
barn/elever inklusive 1 positions idrottssal inom kvarteret Stenkrossen i Lund..
Protokollsanteckning
Elin Gustavsson (S) lämnar följande protokollsanteckning som samtliga
ledamöter instämmer i.
Det är av stor vikt att en områdeslokalplan för området Centrum-Väster tas fram
snarast för att planering av framtida lokaler och kapacitet ska kunna ske utefter
områdets behov.
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§17.
Beställning av Revingelyckan (Hardebergabanan Utemiljö
2000 kvm friyta)
Dnr BSL 2014/0441

Sammanfattning
Lunds centrum har ett stort behov av fler förskoleplatser i större enheter.
BSF Lunds stad önskar beställa en förhyrning av en ny 4 avdelningars
förskola vid förtätningen av Revingelyckan, invid Hardebergabanan.
Förskolan ska genom samverkan med stadsbyggnadskontoret förses med
en friyta på 2000 kvm. Förskolegården ska ha ett högt lekvärde och plats
för förvaring av utflykts cyklar. Förstärkt mottagningskök med
matleverans från Järnåkraskolan rekommenderas
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 2015-01-07
Yrkande
Lars Hansson (FP) yrkar
att hos Servicenämnden beställa en ny förskola för 4 avdelningar med en mindre
utemiljö med förhöjt lekvärde, förstärkt mottagningskök, samt med cykelförråd.
I övrigt ska förskolan följa Barn- och skolnämnd Lunds stads
standardlokalprogram för förskolor.
att uppdra åt förvaltningen att efter färdigställande göra en särskild utvärdering
av projektet med avseende på den begränsade utemiljön
Elin Gustavsson (S), Simon Årnes ( C) , Yanira Difonis (MP), Samuel Körner
Lilja (KD), Edith Escobar (M), Dragan Brankovic (SD) och Gösta Eklund (V)
instämmer i Lars Hanssons yrkande
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Servicenämnden beställa en ny förskola för 4 avdelningar med en mindre
utemiljö med förhöjt lekvärde, förstärkt mottagningskök, samt med cykelförråd.
I övrigt ska förskolan följa Barn- och skolnämnd Lunds stads
standardlokalprogram för förskolor.
att uppdra åt förvaltningen att efter färdigställande göra en särskild utvärdering
av projektet med avseende på den begränsade utemiljön.
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Protokollsanteckning
Lars Hansson (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Utemiljön för denna förskola är egentligen oacceptabelt liten. Att bygga
förskolor i centrumlägen är dock otroligt svårt då tillgången på mark är starkt
begränsad. Förskolan måste därför, för att över huvud taget komma till stånd,
byggas med mindre utemiljö. Detta måste då kompenseras genom att utemiljön
ges ett högre lekvärde än normalt, och att åtgärder vidtas för att underlätta lek i
andra miljöer än förskolans, t ex i Stadsparken.”
Elin Gustavsson (S), Simon Årnes ( C) , Yanira Difonis (MP), Samuel Körner
Lilja(KD), Edith Escobar (M), Dragan Brankovic (SD) och Gösta Eklund (V)
instämmer i Lars Hanssons protokollsanteckning.
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§18.
Undantag från riktlinjer för resor och transporter - rapport
Dnr BSL 2015/0011

Sammanfattning
undantag från dessa riktlinjer ska redovisas i respektive nämnd.
Undantagen gäller Beslut om annat färdmedel än tåg vid resa till Stockholm och
Beslut om ersättning för resor under 5 km tur och retur (utan tecknat bilavtal).
Beslutsunderlag
Riktlinjer för resor och transporter, ks 2010-04-07
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2015-01-07

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna rapporten om undantag från riktlinjer för resor och transporter.
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§19.
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2015/0010
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 21
januari 2015:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Hästskons förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
under perioden 2015-01-12 t o m 2015-04-30.
Nr 1/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Förskolan Blåtunga: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
under perioden 2015-01-02 t o m 2015-06-30.
Nr 2/15
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål
Nr 1-3/15
Delegat: Rektor
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1
nr 12:
Beslut om grundsärskoletillhörighet ang. eleven MB 030903****
Tillsvidareanställningar:
Nr 1-29
Visstidsanställningar:
Nr 1-59

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälda delegationsbeslut till protokollet.
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§ 20
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2015/0009
Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats 2014-12-10--2015-01-08.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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§ 21
Anmälningar till nämndsammanträdet den 21 januari
Dnr BSL 2014/0450
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 21 januari:


Gemensam förskolekonferens för Arken, Körsbäret och Ulrikedal.
Protokoll 2014-10-16.



Beslut om ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser i Lunds
kommun. Protokollsutdrag KF 2014-12-18 § 218.



Skolkonferens Järnåkraskolan. Protokoll 2014-11-04



Utbildningsdepartementets remiss gällande promemoria om ”Vissa
skollagsfrågor – Del 2”. Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-1121, protokollsutdrag KS 2014- 12- 03 § 341 samt protokollbilaga KS
2014-12-03 § 341/01.



Remiss av Utbildningsdepartementets promemoria - Internationella
skolor. KS tjänsteskrivelse 2014-11-17 och protokollsutdrag KS 201412-03 § 342.



En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun.
Protokollsutdrag KS 2014-11-12 § 295, protokollsutdrag KS 2014-1210 § 329 och protokollsutdrag KF 2014-12-18 § 216.



Fastställande av priser för Modersmålscentrum 2015.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-21 samt
protokollsutdrag UN 2014-12-17 § 136.



Matkupongspriser i Lunds kommun 2015. Serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2014-11-25 samt protokollsutdrag SN 2014-12-17
§ 106.



Södra Råbylund - igångsättningstillstånd skola/idrottshall.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-03 samt
protokollsutdrag SN 2014-12-17 § 107.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet.
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§ 22
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Medarbetarenkäten: Resultatet av medarbetarenkäten för hela förvaltningen
ligger helt i linje med hela kommunen. Även i jämförelse med 2012 års enkät är
resultatet likvärdigt. Skoldirektören lyfter också fram SKL’s jämförande frågor
och de för året nytillkomna arbetsbelastningsfrågorna som var en åtgärd utifrån
Arbetsmiljöverkets inspektion i början av 2014. Resultaten kommer att bearbetas
på arbetsplatsträffarna på varje enhet i förvaltningen, enligt den
kommungemensamma modellen.
Pedagogiska måltider: Skoldirektören kommenterade inkommen skrivelse från
en personalgrupp gällande pedagogiska måltider i förskolan. På senaste
samverkansmötet beslöts att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp med uppgift
att se över möjligheten att skapa gemensamma riktlinjer för pedagogiska
måltider.
Skolkontorets flytt: Skoldirektören informerar om att förvaltningen kommer att
flytta till nya lokaler i månadsskiftet mars-april. De nya lokalerna finns på Stora
Södergatan 47. Även Utbildningsförvaltningen och Kultur och fritid kommer att
flytta till samma fastighet.
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