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§ 41
Justering av dagordningen
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:
Ärende 7 ”Upphävande av gällande Inflytandepolicy och organisation av
områdes-, förskole- och skolkonferenserna inom Barn- och skolförvaltning
Lunds stad”. Ärendet utgår.
Ärende 9 ”Skrivelse – Genuspedagogik och normkritiskt arbete”. Ärendet utgår
och tas upp på nämndens sammanträde i april.
Protokollsanteckning
I samband med föredragningslistans fastställande lämnar Folkpartiet följande
protokollsanteckning:
”Ett stort antal ärenden inför dagens sammanträde har bristfälliga underlag
och/eller har sänts ut mycket sent. Vi anser att endast ärenden som är fullständigt
beredda vid nämndens informationsmöte ska vara med på föredragningslistan.
Endast i särskilda undantagsfall bör sent tillkommande ärenden eller
beslutsunderlag accepteras”.
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§ 42
Skolinspektionen: Huvudmannabeslutet,
Fritidshemsbeslutet och Förskolebeslutet; redovisning av
åtgärder som har vidtagits
Dnr BSL 2015/0088
Sammanfattning
Under i stort sett hela 2014 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i
Lunds kommun. Samtliga kommunala skolor har granskats. Dessutom har
förskolor, fritidshem och vuxenutbildning granskats på huvudmannanivå samt
huvudmannens generella arbete med planering, uppföljning och utveckling.
För varje skolverksamhet/-enhet har inspektionen lämnat ett beslut. Dessutom
har Skolinspektionen till huvudmannen riktat ett antal föreläggande gällande
förskolor, fritidshem, vuxenutbildningen samt huvudmannens generella arbete
med planering, uppföljning och utveckling, med krav på åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister. Vidtagna åtgärder ska redovisas för Skolinspektionen senast 31
mars 2015. Flera nämnder i kommunen samt kommunstyrelsen och -fullmäktige
är berörda av besluten och de tre barn- och skolnämnderna nämnd fattar beslut
om svar från huvudmannen i de delar som rör respektive ansvarsområde på
sammanträden under mars månad.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens ”Beslut efter tillsyn i Lunds kommun” den 12 november 2014
(Dnr 43-2013:5628)
Skolinspektionens ”Beslut för förskola i Lunds kommun” den 6 november 2014
(Dnr 43-2013:5628)
Skolinspektionens ”Beslut för fritidshem i Lunds kommun” den 18 september
2014 (Dnr 43-2013:5628)
Förvaltningens/Nämndens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015 (inkl. bilaga 1-3)
Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar
att fastställa svar till Skolinspektionen med anledning av tillsyn av Lunds
kommun enligt förvaltningens underlag
att uppdra åt förvaltningen att snarast säkerställa att det finns en plan mot
kränkande behandling för varje fritidshem/fritidsklubb, även inom verksamheter
där någon annan har utföraransvar, och att återkomma till nämnden och
avrapportera hur detta säkerställande kommer att ske
att uppdra åt förvaltningen att säkerställa att all personal, även inom verksamheter där någon annan har utföraransvar, har kännedom om och tillämpar
skollagen i enlighet med den av Skolinspektionen inkomna kritiken.
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att uppdra åt förvaltningen att inarbeta de nu beslutade åtgärderna i svaret till
Skolinspektionen, samt att därefter översända det till Skolinspektionen.
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att inom verksamheter där någon annan har
utföraransvar eller annars för verksamheter där rektor saknas utse den person
som vid kränkande behandling ska ha rektors ansvar enligt skollagens
6 kap. 10 §.
samt instämmer i Yanira Difonis att-satser.
Edith Escobar (M), Ursula Savonius (FP), Simon Årnes (C) och Samuel Körner
Lilja (KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis respektive Lars Hanssons m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Yanira Difonis yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Yanira Difonis yrkande
Nej för Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Yanira Difonis yrkande: Yanira
Difonis (MP), Ilirjana Metaj (S), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP),
Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars
Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Ursula Savonius (FP),
Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats Hansson (SD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa svar till Skolinspektionen med anledning av tillsyn av Lunds
kommun enligt förvaltningens underlag
att uppdra åt förvaltningen att snarast säkerställa att det finns en plan mot
kränkande behandling för varje fritidshem/fritidsklubb, även inom verksamheter
där någon annan har utföraransvar, och att återkomma till nämnden och
avrapportera hur detta säkerställande kommer att ske.
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att uppdra åt förvaltningen att säkerställa att all personal, även inom verksamheter där någon annan har utföraransvar, har kännedom om och tillämpar
skollagen i enlighet med den av Skolinspektionen inkomna kritiken.
att uppdra åt förvaltningschefen att inom verksamheter där någon annan har
utföraransvar eller annars för verksamheter där rektor saknas utse den person
som vid kränkande behandling ska ha rektors ansvar enligt skollagens
6 kap. 10 §.
att uppdra åt förvaltningen att inarbeta de nu beslutade åtgärderna i svaret till
Skolinspektionen, samt att därefter översända det till Skolinspektionen.
Protokollsanteckning
Baharan Raoufi (FI) instämmer i Yanira Difonis yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Skolinspektionen
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Utdragsbestyrkande

6

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

7

Sammanträdesdatum

2015-03-18

§ 43
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby (Stångby
Väster II), Lunds kommun - Samråd
Dnr BSL 2015/0035
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande gator och närparker, samt mellan- och högstadieskola, förskola,
stadsdelspark, närservice och dagvattenanläggning för hela Stångby för att i
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Stångby skapa ett fristående
samhälle med en attraktiv boendemiljö och en egen identitet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 21/2011 upprättad 2015-01-09
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 23 februari 2015
Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i
Stångby, Lunds Kommun (Stångby Väster II) med följande tillägg:
- att man noga beaktar användning av den gamla gården på föreslaget sätt
och säkrar användning utifrån gällande regelverk kring moderna
skolbyggnader samt planerar trafiklösningar utifrån barnperspektiv.
- Vi förstår önskemålet att bevara gårdens byggnadsmiljö, men ser det
samtidigt som problematiskt att använda byggnader och gårdsbeläggning
som skola. Då det är tveksamt om dessa miljöer är lämpliga för
skoländamål kan det bli både knepigt och dyrt. Tillgänglighetsaspekter
måste också vägas in.
- Vi anser att det kan vara problematiskt med en starkt trafikerad väg
direkt utanför skolorna. Hur skolskjutsar (både privatbilar och
kommunens skolskjutsar) ska angöra skolorna bör också beaktas i
planen.
Lars Hansson (FP) instämmer i Erik Hammarströms förslag.
Simon Årnes (C) yrkar att nämnden beslutar
att flytta Centralskolan till den av centerpartiet tidigare föreslagna platsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Erik Hammarströms m fl respektive Simon
Årnes yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Erik
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Hammarströms m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i
Stångby, Lunds Kommun (Stångby Väster II) med följande tillägg:
- att man noga beaktar användning av den gamla gården på föreslaget sätt
och säkrar användning utifrån gällande regelverk kring moderna
skolbyggnader samt planerar trafiklösningar utifrån barnperspektiv.
- Vi förstår önskemålet att bevara gårdens byggnadsmiljö, men ser det
samtidigt som problematiskt att använda byggnader och gårdsbeläggning
som skola. Då det är tveksamt om dessa miljöer är lämpliga för
skoländamål kan det bli både knepigt och dyrt. Tillgänglighetsaspekter
måste också vägas in.
- Vi anser att det kan vara problematiskt med en starkt trafikerad väg
direkt utanför skolorna. Hur skolskjutsar (både privatbilar och
kommunens skolskjutsar) ska angöra skolorna bör också beaktas i
planen.

Reservationer
Simon Årnes (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Erik Hammarströms m fl yrkande.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Serviceförvaltningen
Akten
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§ 44
Beställning av lokalanpassning för Fäladsgården
Dnr BSL 2015/0064
Sammanfattning
Fäladsgården renoveras under 2015 inom projektet ”Bättre inomhusmiljö”.
Då elevantalet på Fäladsgården beräknas öka till fem paralleller i åk 5-9 behövs
ombyggnationer som ska samordnas med fuktsaneringen i byggnaderna.
Beslutsunderlag
Beställning av lokalanpassning på Fäladsgården, Dnr BSL 2015/0064, 2015-0316
Lokalutredning 2015-02-20
Yrkanden
Elin Gustafsson yrkar att nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med följande uppdrag:
- att komplettera beslutsunderlaget
- att redovisa kalkylen på sådant sätt att nämnden kan ta ställning till
förslaget utan konferenssal och aula
- att i beslutsunderlaget tydligt redovisa de synpunkter som inkommit
från personal och elever samt de överväganden som gjorts till följd av
dessa.
Yanira Difonis (MP), Lars Hansson (FP), Ilirjana Metaj (S), Erik Hammarström
(MP), Gösta Eklund (V), Edith Escobar (M), Ursula Savonius (FP) och Mats
Hansson (SD) instämmer i Elin Gustafssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med följande uppdrag:
- att komplettera beslutsunderlaget
- att redovisa kalkylen på sådant sätt att nämnden kan ta ställning till förslaget
utan konferenssal och aula
- att i beslutsunderlaget tydligt redovisa de synpunkter som inkommit från
personal och elever samt de överväganden som gjorts till följd av dessa.
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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§ 45
Beställning av Svenshögskolan
Dnr BSL 2015/0025
Sammanfattning
Svenshögskolan behöver lokalanpassning för att kunna ta emot eleverna i åk 4-6
i enlighet med beslutet i Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2015-2020.
Beslutsunderlag
Beställning av lokalanpassning på Svenshögskolan, Dnr BSL 2015/0025, 201503-16
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Yanira Difonis (MP), Ilirjana Metaj (S) och Gösta Eklund (V) instämmer i
Monica Molins yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att delegera till presidieutskottet att fatta beslut i ärendet när kompletterande
beslutsunderlag finns i samband med protokollsjusteringen den 23 mars 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande samt Lars Hanssons
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget m fl förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Monica Molins m fl yrkande
Nej för Lars Hanssons yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Monica Molins m fl yrkande: Yanira
Difonis (MP), Ilirjana Metaj (S), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP),
Gösta Eklund (V), Mats Hansson (SD) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sex röster för Lars Hanssons yrkande: Lars Hansson
(FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Ursula Savonius (FP), Simon
Årnes (C) och Samuel Körner Lilja (KD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Monica Molins m fl yrkande.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Servicenämnden beställa lokalanpassning av befintliga lokaler på
Svenshögskolan för beräknade 6,8 mkr enligt kalkyl.
Reservationer
Lars Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Ursula Savonius
(FP), Simon Årnes (C) och Samuel Körner Lilja (KD) reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:
”Vi reserverar oss mot beslutet som innebär att nämnden gett klartecken till en
ombyggnad utan att över huvud taget ha något skriftligt beslutsunderlag. Vi
förstår att ombyggnaden brådskar, men det får ändå aldrig leda till att besluten
blir så diffusa att det i efterskott blir svårt att reda ut vad nämnden egentligen
beslutat”.
Protokollsanteckning
Ersättarna Håkan Friberg (FP), Victor Zetterman (FP) och Max Eskilsson (C)
noterar en avvikande åsikt till protokollet i enlighet med reservationstexten ovan.
Baharain Raoufi (FI) anmäler instämmande i Monica Molins yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen,
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter,
Akten
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§ 46
Beställning av utredning och kalkyl för Brunnshög flexibel
300-enhet för enpositions idrottshall
Dnr BSL 2015/0092
Sammanfattning
En ny flexibel enhet för 300 barn i åldern 1-9 år med plats för 6 avd förskola och
två paralleller åk F-3 och tillagningskök, planeras på Brunnshög, på antagen
detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Skola).
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 3 Mars 2015
LOKALPROGRAM Brunnshög flexibel 300-enhet för förskola-skola +
idrottshall 2015-03-11
Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar att nämnden beslutar
att hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl till en ny flexibel enhet,
med placering på del av Östra Torn 27:2, enligt ”LOKALPROGRAM
Brunnshög flexibel 300-enhet för förskola/skola”
att uppdra åt servicenämnden att samråda med Kultur- och fritidsnämnden
avseende lämpliga mått och utformning av idrottshall.
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att förändra lokalprogrammet så att det endast
omfattar de delar som behövs för 200 elever (8 kl F-3) samt idrottshall, samt att
kraven på att utan direkta ombyggnader kunna nyttja lokalen för
förskoleverksamhet tas bort
att hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl till en ny enhet, med
placering på del av Östra Torn 27:2, enligt lokalprogram modifierat enligt ovan
samt instämmer i Erik Hammarströms sista att-sats.
Edith Escobar (M), Ursula Savonius (FP), Simon Årnes (C) samt Samuel Körner
(KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Erik Hammarströms första att-sats och Lars
Hanssons m fl att-satser 1-2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med Erik
Hammarströms att-sats.
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Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Erik Hammarströms yrkande
Nej för Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Erik Hammarströms yrkande: Yanira
Difonis (MP), Ilirjana Metaj (S), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP),
Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars
Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Ursula Savonius (FP),
Simon Årnes (C), Samuel Körner (KD) och Mats Hansson (SD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Erik Hammarströms sista att-sats och finner
att nämnden beslutar i enlighet med denna.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att förändra lokalprogrammet så att det endast
omfattar de delar som behövs för 200 elever (8 kl F-3) samt idrottshall, samt att
kraven på att utan direkta ombyggnader kunna nyttja lokalen för
förskoleverksamhet tas bort.
att hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl till en ny enhet, med
placering på del av Östra Torn 27:2, enligt lokalprogram modifierat enligt ovan.
att uppdra åt servicenämnden att samråda med Kultur- och fritidsnämnden
avseende lämpliga mått och utformning av idrottshall.
Reservationer
Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Alliansen noterar följande till protokollet:
”Vi motsätter oss att lokalprogrammet anger s.k. ”saxade raster” för
skoleleverna, och därmed beräknar nyckeltal för uteytorna på vartannat barn.
Detta blir då inte jämförbart med andra enheter eller med beslutade normer, utan
är bara ägnat att föra läsaren bakom ljuset. Utemiljö bör alltid redovisas som
uteytan delat på totala antalet barn. Sedan får man förutsätta att verksamheten
utnyttjar denna yta på bästa vis. Hur rasterna ska förläggas är dock en
Justerare
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verksamhetsfråga som inte ska regleras i lokalprogrammet.”

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare
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§ 47
Beställning av utredning och kalkyl för permanent
idrottshall i Stångby med 1 salsposition
Dnr BSL 2015/0107
Sammanfattning
Beställningen avser brådskande utredning av följande alternativ:
Permanent idrottshall enligt bifogade reviderade lokalprogram dat. 2015-03-10
med placering på Kulparkskolan tomt.
Beslutsunderlag
Beställning av utredning med kostnadskalkyl, Dnr BSL 2015/0107, 2015-03-10
Lokalprogram för permanent idrottssal i Stångby 2015-03-10
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar i enlighet med tjänsteskrivelsen med följande tillägg:
att beakta säkerhetszoner i förhållande till idrottshallens mått.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Lundafastigheter beställa utredning inkl. kostnadskalkyl avseende
utökning med idrottshall med en salsposition för idrott inkl omklädning och
förråd
att denna beställning ersätter tidigare beställning av tillfällig idrottshall (dnr.
BSL 2014/0331)
att beakta säkerhetszoner i förhållande till idrottshallens mått
att i utredningen beakta behovet av parkeringsplatser
att delegera till ordförande att efter samråd med presidiet fatta beslut om
beställning utifrån ovanstående kalkyl och utredning
att understryka vikten av en mycket snabb handläggning i frågan
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Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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§ 48
Skrivelse från Alliansen om att stressen bland elever
måste minska
Dnr BSL 2015/0049
Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna, Nya Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet
(Alliansen) har till Barn- och skolnämnd Lunds stad överlämnat skrivelse
angående behovet av att minska stressen bland elever.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Alliansen, 2015-01-21
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2015-03-03
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att
a) göra en forskningsöversikt avseende olika orsaker till stress bland skolungdomar, samt att koppla denna forskningsöversikt till situationen i Lund.
b) kartlägga olika orsaker till upplevd stress bland Lunds skolelever.
c) föreslå konkreta åtgärder för att minska ohälsosam stress bland Lunds
skolelever.
d) föreslå konkreta uppföljningsmetoder för att kunna säkerställa att vidtagna
åtgärder ger resultat.
att nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag på politisk
styrgrupp
att 150 tkr avsätts från budgetposten ”till nämndens förfogande” för att
finansiera ovanstående uppdrag
att uppmana förvaltningen att om möjligt samordna ovanstående insatser med
övriga berörda förvaltningar.
Ilirjana Metaj (S), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP), Edith Escobar
(M), Ursula Savonius (FP), Simon Årnes (C) och Mats Hansson (SD) instämmer
i Lars Hanssons förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att
a) göra en forskningsöversikt avseende olika orsaker till stress bland skolungdomar, samt att koppla denna forskningsöversikt till situationen i Lund.
b) kartlägga olika orsaker till upplevd stress bland Lunds skolelever.
c) föreslå konkreta åtgärder för att minska ohälsosam stress bland Lunds
skolelever.
d) föreslå konkreta uppföljningsmetoder för att kunna säkerställa att vidtagna
åtgärder ger resultat.
att nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag på politisk
styrgrupp
att 150 tkr avsätts från budgetposten ”till nämndens förfogande” för att
finansiera ovanstående uppdrag
att uppmana förvaltningen att om möjligt samordna ovanstående insatser med
övriga berörda förvaltningar
Protokollsanteckning
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Lars Hanssons yrkande.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Utbildningsnämnden
Akten
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§ 49
Motion från Sverigedemokraterna om stopp för
genuspedagogik i förskolor
Dnr BSL 2015/0057
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion ställd till Lunds
kommunfullmäktige i vilken de ställer frågan vilken roll genuspedagogiken ska
ha i förskolan för att målen i Lpfö ska uppnås. De anser att genuspedagogiken
inom Lunds kommuns förskolor bör upphöra. Barn- och skolnämnderna i Lund,
Lunds stad och Lund Öster, har ombetts inkomma med yttrande.
Beslutsunderlag
Motion om stopp för genuspedagogik i förskolor i Lunds kommun inkommen
från Sverigedemokraterna 150202
Lpfö 98, rev 10
Skollagen § 2:98 § 9-10
Allmänna råd, förskola
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Yanira Difonis (MP), Lars Hansson (FP), Ilirjana Metaj (S), Elin Gustafsson (S),
Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V), Edith Escobar (M), Vera Johnsson
(M), Ursula Savonius (FP) och Simon Årnes (C) instämmer i Monica Molins
yrkande.
Mats Hansson (SD) yrkar att nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden beslutar om följande
propositionsordning:
Ja till Monica Molins m fl yrkande
Nej till Mats Hanssons yrkande
Omröstningen utfaller med elva röster för Monica Molins m fl yrkande: Yanira
Difonis (MP), Ilirjana Metaj (S), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP),
Gösta Eklund (V), Lars Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M),
Ursula Savonius (FP), Simon Årnes (C) och Monica Molin (S).
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Omröstningen utfaller med en röst för Mats Hanssons yrkande: Mats Hansson
(SD).
Samuel Körner Lilja (KD) avstår från att rösta.
Nämnden beslutar således i enlighet med Monica Molins m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att motionen avslås
Protokollsanteckning
Samuel Körner Lilja noterar följande till protokollet:
”Avstår p g a SD:s onyanserade förklaring av vad genuspedagogiken faktiskt
innebär och för att genuspedagogiken inte löser diskrimineringsproblematiken.”
Socialdemokraterna noterar följande till protokollet:
”Vi tar kraftfullt avstånd från motionen. Vi måste alltid sätta barnens lika värde
främst, det gör vi genom att bryta normer och jobba aktivt för att inte
upprätthålla och reproducera stereotypa normer och roller. Genuspedagogik är
en viktig del i detta.”
Miljöpartiet noterar följande till protokollet:
”Miljöpartiet vill understryka att genuspedagogik handlar inte bara om
jämställdhet utan också att på ett pedagogiskt sätt – genuspedagogik – variera
undervisningen så att olika barns behov tillgodoses. Barn måste ha möjlighet att
utvecklas som individer och möjlighet att vara sig själva.”
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Monica Molins yrkande.

Beslut expedieras till:
KS
Akten
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§ 50
Barns integritet på nätet
Dnr BSL 2014/0333
Sammanfattning
Miljöpariet de gröna i Lunds kommun har i en motion 2013-12-03 föreslagit
kommunfullmäktige att Barn- och skolnämnderna, Utbildningsförvaltningen
samt Socialnämnden ska förebygga att barn och ungdomar utsätts för
kränkningar och mobbning på internet, bl a genom utbildningsinsatser. Berörda
nämnder har lämnat yttrande i frågan. Kommunfullmäktige beslutade 2014-0925, § 178,
att ge barn- och skolnämnderna och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en
strategi med utbildningsinsatser som stöd för att hantera kränkningar och
mobbning på internet,
att uppmana skolledningarna vid Lunds förskolor och skolor att arbeta in
nätmobbning och utsatthet på digitala medier i sina likabehandlingsplaner och
planer mot kränkande behandling, samt
att ge barn- och skolnämnderna i uppdrag att tillsammans med socialnämnden ta
fram konkreta verktyg för föräldrar till barn från och med förskoleåldern som
stöd kring frågor om vad som händer på nätet.
En arbetsgrupp med tjänstemän från Barn och skolförvaltningarna,
Utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på
hur den första respektive tredje att-satsen i Kommunfullmäktiges beslut kan
förverkligas.
Beslutsunderlag
Motion från Petter Forkstam (MP), 2013-12-03
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-13, § 210
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2014
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2014, § 168 (bordlagt)
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2014, § 178
Barn- och Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2015
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens ansats
att uppdra åt förvaltningen att föreslå tidplan för uppdraget, samt lämpliga
former för uppföljning och återrapportering.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förvaltningens ansats
att uppdra åt förvaltningen att föreslå tidplan för uppdraget, samt lämpliga
former för uppföljning och återrapportering

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 51
Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Inrätta en
Familjecentral i Lunds kommun”
Dnr BSL 2015/0040
Sammanfattning
Kristdemokraterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om att
inrätta familjecentral i Lunds kommun. Socialförvaltningen har redan påbörjat
ett samarbete med Barn- och skolförvaltning Lunds stad och Region Skåne i
syfte att få till stånd en familjecentral. Barn- och skolförvaltningen är positiv till
innehållet i motionen. Placering och kostnader måste utredas och samordnas i
samverkan med Socialförvaltningen och Region Skåne.
Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna, 2015-01-26
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

25

Sammanträdesdatum

2015-03-18

§ 52
Medborgarförslag om mobbning
Dnr BSL 2015/0037
Sammanfattning
I medborgarförslag ställs olika frågeställningar kring mobbning.
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera ärendet för yttrande till berörda
förvaltningar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-01-15
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2015-03-03
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt eget yttrande översända ovanstående tjänsteskrivelse till
Kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 53
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2015/0010
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 18 mars
2015:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Blåtunga: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket under vårterminen 2015.
Nr 12/15
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Orkesterparkens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under vårterminen 2015.
Nr 13/15
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Toppens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om dispens för deltagande
utöver grundblocket under vårterminen 2015.
Nr 14/15
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg,delområde 1, nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål
Nr 5-40/15
Delegat: Rektor
Tillsvidareanställningar:
Nr 41-60
Visstidsanställningar:
Nr 80-101

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten.
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§ 54
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2015/0009
Sammanfattning
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling för perioden 201502-05--2015-03-12 redovisas för nämnden.

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

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 55
Anmälningar till nämndsammanträdet den 18 mars
Dnr BSL 2015/0086
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 18 mars 2015:
Protokoll från skolkonferens 2014-10-16 för förskolorna Arken, Körsbäret och
Ulrikedal.
Beslut om verksamhetsuppdrag till Skolbibliotekscentralen. Protokollsutdrag
inklusive bilagor från Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-12 § 23, Dnr KU
2013/0306.
Motion från Hanna Gunnarsson (V) ”Låt lundaborna se och höra -öppna
nämnderna för allmänheten”. Protokollsutdrag inklusive bilagor från KF 201501-29 § 4, Dnr KF 2014/0126.
Skyddsrondsprotokoll från Ulrikedals förskola.
Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2015-03-16.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till protokollet
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§ 56
Skoldirektören informerar
Skoldirektören informerar om:
I dagens Sydsvenskan kunde man läsa om en lärare som arbetat i Lunds
kommun och att vi förlikats med DO kring ett skadestånd. Vi har ett stort ansvar
för våra elevers arbetsmiljö och att de inte diskrimineras och vill därför visa att
vi tar detta ansvar.
Årets två stora gemensamma fortbildningsinsatser i Arenan avlöpte väldigt bra.
Först ut var den stora BFL-mässan för alla pedagoger i grundskolan där lärare
berättade för varandra om sitt utvecklingsarbete och sin erfarenhet. Den16 mars
var det storföreläsning för all personal inom förskolan. Bim Riddersporre och
Barbro Bruce från MAH varvade teori och praktiska exempel på ett utmärkt sätt.
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