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ANSLAG/BEVIS
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Övriga närvarande:

Mats Oscar Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Peter Nyberg (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Biträdande förvaltningschef
Eva-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Patrik Löfstrand (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Jonas Eriksson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Kommunikatör med inriktning IKT
Camilla Nilsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Emma Möller (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Helene Bergman (Lärarförbundet), Facklig företrädare
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Återrapport av utredningsuppdrag Mårtenskolan samt
beställning av utredning och kalkyl för 250 respektive 350
enhet
Dnr BSL 2015/0024
Sammanfattning
Mårtenskolan är ett inomhusmiljöprojekt och lokalerna behöver ersättas. BSF
Lunds stad önskar beställa utredning och kalkyl för en ny Mårtenskola. Eleverna
är under tiden omlokaliserade till paviljonger vid Målsmansvägen.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan Tuna – Mårtens fälad 2015-2019, BSN Lunds stad 2014-1201 § 114
BSN Lunds stad beslut 2014-12-10 § 115 inkl. tjänsteskrivelse
BSN Lunds stad beslut 2015-02-11 § 23 inkl. tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse, Återrapport av utredningsuppdrag Mårtenskolan samt
beställning av utredning och kalkyl för 250 respektive 350 enhet (Dnr BSL
2015/0024 tidigare BSL 2014/0392), 2015-03-25 inkl. bilagor:
- Lokalprogram åk F-6, 250 enhet + LSR, 2015-03-24
- Lokalprogram åk F-6, 350 enhet + LSR, 2015-01-26
- Barnchecklista, Återrapport av utredningsuppdrag Mårtenskolan samt
beställning av utredning och kalkyl för 250 respektive 350 enhet, 2015-0412
Yrkanden
Lars Hansson (FP) och Gösta Eklund (V) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons och Gösta Eklunds yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl för två alternativ
1. Lokalprogram åk F-6, 250 enhet + LSR, 2015-03-24
2. Lokalprogram åk F-6, 350 enhet + LSR, 2015-01-26inkl. tillagningskök,
fritidshem och fritidsklubb med placering på gamla skoltomten (Folkskolan 12).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-04-22

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen,
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2014 till
2015 inom Barn- och skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2015/0156
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till överföring av budgetavvikelse
från 2014 till 2015 motsvarande 7 430 tkr. Budgetavvikelsen överförs i sin
helhet som eget kapital, vilket innebär ingen tilläggsbudget år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till överföring av budgetavvikelse från
2014 till 2015, Kommunstyrelsens beslut 2015-03-31, § 98
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-04-13 med bilagor:
Bilaga 1 Kommunkontorets förslag till överföring av budgetavvikelse
Bilaga 2 Barn- och skolförvaltning Lunds stads alternativa förslag till
finansiering av ej överförd tilläggsbudget
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att godkänna överföring av medel till skolområdena motsvarande 3 177 tkr som
finansieras med medel från oförutsedda behov/nämndens initiativ (1 427 tkr),
lärarlyft (1 000 tkr) samt övertalighet (750 tkr). Detta innebär att:
- Skolområden med negativ budgetavvikelse överför underskottet i sin helhet
- Skolområden med överskott överför 51,71% av sitt överskott.
Elin Gustafsson (S) och Dragan Brankovic (SD) instämmer i Lars Hanssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna överföring av medel till skolområdena motsvarande 3 177 tkr som
finansieras med medel från oförutsedda behov/nämndens initiativ (1 427 tkr),
lärarlyft (1 000 tkr) samt övertalighet (750 tkr). Detta innebär att:
- Skolområden med negativ budgetavvikelse överför underskottet i sin helhet
- Skolområden med överskott överför 51,71% av sitt överskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-04-22

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Utfallsprognos per den 31 mars 2015 för Barn- och
skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2015/0154
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en utfallsprognos per den 31 mars 2015 till
kommunstyrelsen. Utfallsprognosen innehåller en prognos för helåret samt
kommentar om eventuella avvikelser mot övergripande mål.
Årets första prognos visar ett nollresultat i förhållande till tilldelad budgetramen
på 1 625,5 mnkr. Prognosen är gjord utifrån att resultatenheterna beräknades få
ta med sig sina över- respektive underskott i sin helhet från 2014 till 2015. Då
överföring av budgetavvikelse inte är aktuellt måste ytterligare anpassningar
vidtagas under året med ca 7,4 mnkr. Detta medför att redan planerade åtgärder i
verksamheten då blir svåra att finansiera och eventuellt kan medföra ett
underskott vid årets slut.
Förvaltningens systematiska arbete med att öka kvaliteten och höja
måluppfyllelsen i skola, förskola pågår med hög intensitet. Stora
kompetensutvecklingsinsatser har skett under första kvartalet inom både skola
och förskola. Kollegialt lärande och professionens reflekterande över den egna
verksamhetens utveckling står i fokus. Övriga fokusområden är digitaliseringen,
kultursatsningar genom skapande skola, utvecklandet av våra karriärtjänster,
satsningar på Skolverkets matematik- och läslyft och ett ökat antal enheter som
skall miljöcertifieras.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltnings tjänsteskrivelse den 13 april 2015
Yrkanden
Lars Hansson (FP) och Gösta Eklund (V) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Simon Årnes (C), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP) och Edith
Escobar (M) instämmer i yrkandet.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utfallsprognosen per den 31 mars 2015 för BSN Lund stad och
översända den till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
S, MP, V och FI lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi vill understryka att detta medför att redan planerade åtgärder i verksamheten
inte går att finansiera och medför ett underskott vid årets slut”.
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Lars Hanssons och Gösta Eklunds
yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret,
Ekonomiavdelning
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

9

2015-04-22

§ 60
Barn- och skolnämnd Lunds stads skrivelse inför
ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 med budget för
2016
Dnr BSL 2015/0133
Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan
(EVP) 2016-2018 med budget 2016 från kommunkontorets ekonomiavdelning.
Nämnder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges beslutade mål, uppdrag och
ekonomiska ramar enligt EVP 2015-2017. Budgetframställningen i denna
tjänsteskrivelse följer den rubrikstruktur som kommunstyrelsens arbetsutskott
anger.
- Kommunfullmäktiges mål för nämnden
- Omvärld, nuläge och trender
- Ny lagstiftning, föreskrifter och regelverk
- Verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar
- Driftbudgeten
- Investeringsbudgeten
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt samtliga nämnder att i sin
planering ha ambitionen att nya verksamheter endast kan tillskapas genom
reducering av kostnaden för befintlig verksamhet samt att ytterst noggrant pröva
samtliga investeringar för den kommande planperioden.
Kommunfullmäktiges mål för nämnderna gäller enligt EVP 2015-2017.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad pekar i tjänsteskrivelsen på att
konsekvensen av ramförslaget innebär utebliven pris- och lönekompensation på
41 640 tkr. Förvaltningen menar också att de statsbidrag som kommunen
erhåller och som avser att täcka ökade kostnader i skola och förskola ska
fördelas till barn- och skolnämnderna. För Lunds stads del innebär det 3,7 mnkr
år 2016 och 5,7 mnkr år 2017. Förvaltningen föreslår att vissa äskanden görs hos
kommunstyrelsen om utökad budgetram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-02-09 samt EVP 2015-2017 enligt
beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2014 och investeringsramarna för
planperioden
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2015
Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag med följande tillägg:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att avstå från yttrande avseende lokalinvesteringsramarna för planperioden, då
nämnden inte haft möjlighet att ta ställning till de föreslagna förändringarna
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram med uppräkning för att
kompensera beräknad löne- och kostnadsökning för 2016 utifrån 2015 års nivå
att äska 300 tkr för genomförande av fullmäktiges uppdrag att kartlägga
förutsättningarna för att förbättra elevhälsan
att äska medel för att under mandatperioden uppnå målet 11/16.
Gösta Eklund (V) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Elin Gustafssons
yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2016-2018
med budget 2016
att hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag som avser täcka ökade kostnader
inom förskola och grundskola fördelas till barn- och skolnämnderna vilket
innebär 3748 tkr år 2016 och 5691 tkr år 2017 samt aviserade statsbidrag för
minskad klasstorleken och fler lärare
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2016 med
1100 tkr till personalförstärkning för projektering av nya lokaler
att hos kommunstyrelsen påtala att utebliven kompensation för löne- och
kostnadsökning för 2016 innebär mycket kännbara konsekvenser för
verksamheten, och att det vore önskvärt om kostnadsökningarna kunde täckas
helt eller delvis
samt instämmer i Elin Gustafssons första att-sats.
Edith Escobar (M), Simon Årnes (C) och Samuel Körner (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag samt Elin Gustafssons
första att-sats och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons m fl yrkande att-sats 2-4
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja för Elin Gustafssons m fl yrkande
Nej för Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons m fl yrkande: Mårten
Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V),
Per-Ola Nilsson (S) och Yanira Difonis (MP).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars
Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnson(M), Nils Paulsson (M), Simon
Årnes (C), Samuel Körner (KD), Dragan Brankovic (SD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2016-2018
med budget 2016
att hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag som avser täcka ökade kostnader
inom förskola och grundskola fördelas till barn- och skolnämnderna vilket
innebär 3748 tkr år 2016 och 5691 tkr år 2017 samt aviserade statsbidrag för
minskad klasstorlek och fler lärare
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2016 med
2000 tkr till följd av nya lagkrav för Välkomsten
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2016 med
1100 tkr till personalförstärkning för projektering av nya lokaler.
att avstå från yttrande avseende lokalinvesteringsramarna för planperioden, då
nämnden inte har haft möjlighet att ta ställning till de föreslagna förändringarna
att hos kommunstyrelsen påtala att utebliven kompensation för löne- och
kostnadsökning för 2016 innebär kännbara konsekvenser för verksamheten, och
att det vore önskvärt om kostnadsökningarna kunde täckas helt eller delvis.
Reservationer
S, MP och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Alliansen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi vet att mycket fortfarande är oklart inför kommunens slutliga budget för
2016. Vi inser att nämndernas äskanden måste prioriteras mot varandra i
Kommunstyrelse och kommunfullmäktige och att hänsyn då måste tas till det

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
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totala utrymmet för kostnadsökningar och den finansiella situationen för
kommunen som helhet”.
Dragan Brankovic (SD) instämmer i Alliansens protokollsanteckning.
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i den reservation som lämnats av S,
MP och V.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelning
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Remissvar: Revisionsrapport om granskning av
rollfördelning mellan nämndledamöter och tjänstemän
Dnr BSL 2015/0099
Sammanfattning
Kommunrevisionen har begärt att Barn- och skolnämnd Lunds stad yttrar sig
över de rekommendationer som lämnats i kommunrevisionens rapport,
”Granskning av rollfördelning mellan nämndledamöter och tjänstemän”.
Rapporten föreslår bl.a. att kommunstyrelsen ska ta fram övergripande rutiner
för ärendeberedningsprocessen samt följa upp dem.
Vidare föreslås en rutin för uppföljning av att fattade beslut av kommunstyrelsen
och fullmäktige följs samt ett säkerställande av att delegerade beslut
återrapporteras. Slutligen föreslås de granskade nämnderna ta fram instruktioner
för anmälan av delegationsbeslut samt se över delegationsordningarna och
uppdatera dem. Barn- och skolförvaltning Lunds stad är med några tillägg
positiv till kommunrevisionens rekommendationer
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens revisionsrapport, ”Granskning av rollfördelning mellan
nämndledamöter och tjänstemän”, februari 2015
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 31 mars 2015
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 avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Remiss från kommunrevisionen - Revisionsrapport om
granskning av rollfördelning mellan nämndledamöter och tjänstemän 2015-0331”.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Rapport EY Granskning av barn- och skolnämnderna
Dnr BSL 2015/0129
Sammanfattning
På kommunrevisionens uppdrag har EY granskat barn- och skolnämndernas
styrning av lärares arbetsid och faktorer som påverkar hur arbetsetiden används.
Granskningens syfte var att bedöma barn- och skolnämndernas styrning och
uppföljning av effektivitet och produktivitet bland lärare.
Den sammanfattande bedömningen är att barn- och skolnämndernas styrning av
arbetstid sker inom ramarna för det som nämnderna har mandat att styra över.
EY lyfter i sin rapport fram tre identifierade förbättringsområden:
-

Se över möjligheten att på ett mer tydligt och systematiskt sätt följa upp och
utvärdera resursfördelningssystemet kontinuerligt.

-

Tydligt kommunicera och återkoppla vad kartläggningen av arbetstid och
arbetsuppgifter visar samt vilka åtgärder som vidtas framöver. Överväga att
en prioriteringsordning upprättas för de fall lärares arbetsuppgifter inte
inryms inom den reglerade arbetstiden.

-

Inför upphandlingen av nytt system som ska ersätta UNIKUM tydligt uttala i
vilken utsträckning programmet ska användas.

Vår bedömning är att det är viktigt att inte föregå pågående arbete kring
resursfördelning och lärares arbetstid. På sikt behöver arbetet med
resursfördelning kompletteras med en tydlig rutin för återkommande
uppföljning.
Unikum är ett verktyg för att hantera krav på dokumentation kring elevers
kunskapsutveckling. Vi tror snarare att en bedömarpolicy kan stödja lärares
begränsning av arbetsbelastningen.
Beslutsunderlag
EY:s revisionsrapport januari 2015
Kommunrevisionens skrivelse daterad 2015-01-28
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, ”Rapport EY
Granskning av barn- och skolnämnderna” 2015-04-10
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, ”Rapport
EY Granskning av barn- och skolnämnderna” 2015-04-10, till
kommunrevisionen som eget yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Informationsärende: Skolplacering till förskoleklass och
åk 1 2015
Dnr BSL 2015/0148
Sammanfattning
2015 finns det 1649 barn inom Lunds kommun som kan börja förskoleklass eller
årskurs 1. Vårdnadshavare har för fjärde året haft möjlighet att lämna in sina
önskemål via e-tjänst på www.lund.se.
I tiden mellan 1 december 2014 och 1 februari 2015 lämnade vårdnadshavarna i
Lunds kommun in 1157 av de 1649 önskemål om skolplacering via e-tjänsten
på. Anledningar till att vårdnadshavare inte lämnar några önskemål är främst att
de istället väljer friskolor och inte meddelar huvudmannen, samt att
förskoleklassen ju är en frivillig skolform.
Av 863 inlämnade önskemål (inom barn- och skolnämnd Lunds stad) tilldelads
809 sitt förstahandsönskemål. 54 stycken fick avslag på sitt
förstahandsönskemål. Ytterligare 15 fick också avslag på andrahandsönskemålet och ytterligare fyra också på sitt tredjehandsönskemål.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2015

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§ 64
Återrapportering: Fritidsklubbarnas kapacitet
Dnr BSL 2015/0034
Sammanfattning
I samband med beslut om områdeslokalplan för Tuna – Mårtens Fälad 2014-1211 begärde BSN Lunds stad en analys av kapacitet och behov avseende
fritidsverksamhet för elever i ålder 10-12.
I samband med att analysen redovisades 2015-02-11 begärde BSN Lunds stad
att till aprilsamanträdet komplettera redovisningen med framtida behov.
Sammanställningen redovisas i bilaga 1.
Beslutsunderlag
BSN Lunds stad beslut 2015-02-11 § 29
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 8 april 2015 inklusive bilaga 1

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
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§ 65
Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds
kommun – Samråds-/Granskningshandling
Dnr BSL 2015/0141
Sammanfattning
En planbeskrivning för kvarteret upprättades 2015-03-20.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för
handelsändamål och därigenom möjliggöra tillbyggnad av befintlig butikslokal
inom del av fastigheten Satelliten 1.
Planförslaget innefattar:
-

Utökad byggrätt för handelsändamål
Utökad yta för parkering och lastning/lossning
Del av gata övergår till kvartersmark.
Bestämmelser om in-utfart, häck i tomtgräns, fasadmaterial samt skyltning.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad har inga invändningar mot
detaljplaneförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande, Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds
kommun – Samråd, 2015-04-12
Barnchecklista Yttrande, Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds
kommun – Samråd 2015-04-12
Områdeslokalplan Järnåkra – Klostergården 2015-2019, beslutad 2014-11-19,
§98
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2015-03-20
Planbeskrivning, upprättad 2015-03-20
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 nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i
Lund, Lunds kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§ 66
Skrivelse – Genuspedagogik och normkritiskt arbete
Dnr BSL 2015/0115
Sammanfattning
S, MP, V och Fi menar i sin skrivelse att de genuspedagoger som tidigare
jobbade med utvecklingsarbete kring genuspedagogik och var knutna till någon
skola/förskola hade tid avsatt för detta utvecklingsarbete och var ett stöd på
andra enheter.
Beslutsunderlag
Skrivelse – Genuspedagogik och normkritiskt arbete (S, MP, V och Fi)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”svar på skrivelse –
genuspedagogik och normkritiskt arbete 2015-04-16
Yrkanden
Samuel Körner (KD) yrkar att nämnden beslutar
att förvaltningen redovisar goda och dåliga exempel på genuspedagogiskt arbete
vid utbildningsdagen den 2 september.
Erik Hammarström (MP) yrkar att nämnden beslutar
att avslå Samuel Körners yrkande
att uppdra åt förvaltningen att utreda och föreslå hur det grundläggande
normkritiska arbetet med genuspedagogik kan stärkas och utvecklas inom ramen
för skolplan
att återkomma till nämnden med förslag till sammanträdet i september.
Elin Gustafsson (S) och Gösta Eklund (V) instämmer i Erik Hammarströms
yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Simon Årnes (C) och Edith Escobar (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Erik Hammarströms m fl förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden meddelar att Erik
Hammarströms förslag är huvudförslag.
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Ordföranden ställer Samuel Körners och Lars Hanssons m fl förslag mot
varandra och finner att nämnden utser Lars Hanssons m fl förslag till
motförslag.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Erik Hammarströms m fl yrkande
Nej för Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Erik Hammarströms m fl yrkande:
Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP), Gösta
Eklund (V), Pär-Ola Nilsson (S) och Yanira Difonis (MP).
Omröstningen utfaller med fem röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars
Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnson(M), Nils Paulsson (M), Simon
Årnes (C).
Samuel Körner (KD) och Dragan Brankovic (SD) avstår från att rösta.
Nämnden beslutar således i enlighet med Erik Hammarströms m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att utreda och föreslå hur det grundläggande
normkritiska arbetet med genuspedagogik kan stärkas och utvecklas inom ramen
för skolplan
att återkomma till nämnden med förslag till sammanträdet i september.

Reservationer
Lars Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M)
och Simon Årnes (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
FP, M och C lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi vill poängtera vikten av att arbetet med värdegrundsfrågorna inte bedrivs
enbart som isolerade projekt. Värdegrundsfrågorna måste vara en integrerad del
av all undervisning och något som all personal i skolan håller högt i sitt dagliga
arbete.
Vi vill också påtala att arbetet med jämställdhet innefattar betydligt mer än bara
genuspedagogik, och att det är viktigt att genuspedagogiken går hand i hand
med det jämställdhetsarbete som bedrivs på andra fronter.”
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Pär-Ola Nilsson (S), Elin Gustafsson (S) och Erik Hammarström (MP)
instämmer i protokollsanteckningen.
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Erik Hammarströms m fl yrkande
samt i protokollsanteckningen från FP, M och C.

Beslut expedieras till:
Akten
Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson
(S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V), Per-Arne Lundgren (S),
Ilirjana Metaj (S), Pär-Ola Nilsson (S), Jens Modéer (MP), Chelsea Long (V),
Baharan Raoufi (FI)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Redovisning av delegationsbeslut 2015
Dnr BSL 2015/0010
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 22 april
2015:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens
för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Tunastugan: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under vårterminen 2015.
Nr 15/15
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Förskolan Källbystugan: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under perioden 9 mars till och med 20 juni 2015.
Nr 16/15
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Förskolan Grynmalaregården: Beslut om att bevilja ansökan om dispens för
deltagande utöver grundblocket under perioden 1 april till och med 12 juni 2015.
Nr 17/15
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Förskolan Uroxen: Beslut om att bevilja dispens för deltagande utöver
grundblocket, dock längst t o m den 31 december 2015.
Nr 18/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Förskolan Uroxen: Beslut om att bevilja dispens för deltagande utöver
grundblocket, dock längst t o m den 18 juni 2015.
Nr 19/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Förskolan Hedenhös: Beslut om att bevilja dispens för deltagande utöver
grundblocket under perioden 2 mars 2015 dock längst t o m den 12 juni 2015.
Nr 20/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Hästskons förskola: Beslut om att bevilja dispens för deltagande utöver
grundblocket under perioden 1 maj 2015 t o m 26 juni 2015.
Nr 21/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
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Förskolan Tåget: Beslut om att bevilja dispens för deltagande utöver
grundblocket utifrån framfört schema under perioden 13 april 2015 t o m 14
augusti 2015 (som längst).
Nr 22/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Förskolan Hårfagre: Beslut om att avslå dispens för deltagande utöver
grundblocket men att bevilja längre vistelsetid vissa dagar efter
överenskommelse och samråd med förskolechefen.
Nr 23/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 4:
Tilldelade skolplaceringar 2015, förskoleklass
Nr 1/15
Delegat: Rektor
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål
Nr 41-92/15
Delegat: Rektor
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 2:
Beslut om att elev skall börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det
kalenderår som barnet fyller åtta år.
Nr 1-2/15
Delegat: Rektor
Tillsvidareanställningar:
Nr 61-88
Visstidsanställningar:
Nr 102-118

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

Beslut expedieras till:
Akten.
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§ 68
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2015/0009
Sammanfattning
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling för perioden 201503-01--2015-03-31 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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§ 69
Anmälningar till nämndsammanträdet den 22 april
Dnr BSL 2015/0117
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 22 april:
Skrivelse till ansvariga politiker i Barn- och skolnämnd Lunds stad från
föräldrarna på förskolorna Toppen, Djingis Khan, Blåklinten och
Orkesterparken.
Inkommen skrivelse från föräldrarepresentanter till kommunstyrelsen inför
arbetet med EVP (Ekonomi- och verksamhetsplan) för 2016.
Redovisning av tillsynsbesök i fristående förskolor hösten 2014 (tjänsteskrivelse
samt beslut i UN 2015-03-18 § 27).
Igångsättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra Råbylund, Lunds
kommun (tjänsteskrivelse, kalkyl samt protokollsutdrag KS 2015-03-04 § 86
samt KF 150326 § 48).
Barn- och skolnämnd Lunds stad – Begäran om tilldelning av medel 2015
avseende skolors särskilda behov (tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag KS
2015-03-04 § 59).
Information om Meetings (protokollsutdrag KS 2015-03-04 § 53 ).
Revidering av reglemente för barn- och skolnämnderna (Protokollsutdrag KS
2015-03-31 § 119).
Beslut Lokalinvesteringsprocess (Tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag KS
2015-03-04 § 54 samt KF 150326 § 47).
Utvärdering av nämndernas granskningsrapporter för intern kontroll 2014 och
2015 (Protokollsutdrag KS 2015-03-31 § 99).
Skrivelse angående skolplacering i förskoleklass för barn boende i östra Stångby
samt bilaga 1-6.
Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2015-04-20.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten.

Justerare
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§ 70
Skoldirektören informerar
Om de pågående bokslutsdialogerna och bredden i dialogerna utifrån
skolområdenas utveckling och utmaningar.
Från SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation) konferensen i Kista den 14 -16 april 2015. SETT är Skandinaviens största
mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Cirka 150
pedagoger deltog och kunde lyssna till andra kommuners digitala arbete med allt
från hemmasittare till skolors och förskolor utvecklingsarbete i det digitala
samhället.

Justerare
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