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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-17
Plats och tid:

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan, kl 17:00 - 21:30

Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Monica Molin (S)
Yanira Difonis (MP),
Lars Hansson (FP)
Elin Gustafsson (S)
Mårten Spanne (S),
Edith Escobar (M)
Nils Paulsson (M)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Samuel Körner Lilja (KD),
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tjänstgör inte § 81 på grund av jäv

tjänstgör inte § 86 på grund av jäv
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Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S),

kl 18:00-21:30, tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
§ 81 samt för Mårten Spanne (S) § 86

Ann-Charlotte Ewerhard (M),
Håkan Friberg (FP)
Victor Zetterman (FP)
Ursula Savonius (FP),

tjänstgör för Vera Johnsson (M)

kl 17:30 -21:30, tjänstgör för Samuel Körner Lilja
§§ 89-95

Chelsea Long (V)
Mats Hansson (SD)
Max Eskilsson (C),
Baharan Raoufi (FI),

tjänstgör för Simon Årnes (C)
tjänstgör för Erik Hammarström (MP)

Justerare:

Lars Hansson (FP) med Dragan Brankovic (SD) som ersättare

Paragrafer:

§§ 79 - 95

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lunds stad tisdagen den 30 juni

Underskrifter:

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel

Ordförande
Monica Molin

Justerare
Lars Hansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

17 juni 2015

Datum då anslaget sätts upp:

2015-07-01

Förvaringsplats för protokollet:

Barn- och skolkontor Lunds stad, Stora Södergatan 47

Underskrift:
Eva-Lotta Kittel

Datum då anslaget tas ned: 2015-07-23
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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
Camilla Nilsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Anna Medin (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Emma Möller (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Cecilia Rietz (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Annika Kristiansson (Lärarförbundet), Facklig företrädare
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Information: Nämndens lokalinvesteringsprocess
Dnr BSL 2015/0364
Sammanfattning
Skoldirektören informerar nämnden om den nya lokalinvesteringsprocessen och
presenterar en översiktlig bild av den konkreta ärendegången.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Information: Områdeslokalplan för Centrum/Väster
2015-2019 del centrum
Dnr BSL 2014/0203
Sammanfattning
Lokalplanerare Camilla Nilsson informerar nämnden muntligen med
utgångspunkt i PowerPoint-presentation.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Beställning av Fäladsgården
Dnr BSL 2015/0329
Sammanfattning
Serviceförvaltningen planerar att renovera Fäladsgården under 2015 2016, beträffande inomhusmiljön. Avsikten är att renovera samtidigt
som det bedrivs verksamhet. För att möjliggöra detta planeras
renoveringen ske i etapper.
Anledningen till lokalanpassningen är att elevantalet på Norra
Fäladen, under de närmaste åren kommer att öka, vilket skapar behov
av en högstadieskola anpassad för fem paralleller i åk 7-9, ca 450
elever. Resultatet av beställd utredning har levererats med
förtydligande, Fäladsgården 2015-04-14 gällande placering av
praktiskestetiska salar, ritningar och budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokalanpassningar Fäladsgården,
Dnr BSL 2014/0329, 2015-06-09
Barnchecklista Lokalanpassningar Fäladsgården,
Dnr BSL 2014/0329, 2015-06-09
Fäladsgården, 2015-04-14
Fäladsgården Plan 1 OMB.pdf, 2014-02-20
Fäladsgården Plan 2 OMB.pdf, 2014-02-20
Fäladsgården Plan 3 OMB.pdf, 2014-02-20
Lokalanpassningar Fäladsgården, Dnr BSL 2014/0270, 2014-09-05
Områdeslokalplan Norra Fäladen 2014-2018 publicerad på
www.lund.se/omradeslokalplaner

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar
att hos kommunstyrelsen beställa lokalanpassning av Fäladsgården,
enligt utredning, för anpassning till fem paralleller i åk 7-9 med
avseende på NO-lokaler, grupprum och mötesrum, medan
anpassningen av de praktiskestetiska lokalerna sker på sina nuvarande
lägen.
Lars Hansson (FP), Edith Escobar (M), Max Eskilsson (C), Samuel
Körner Lilja (KD), Ann-Charlotte Ewerhard (M), Dragan Brankovic
(SD), Baharan Raoufi (FI) och Gösta Eklund (V) instämmer i Mårten
Spannes yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-06-17

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen beställa lokalanpassning av Fäladsgården,
enligt utredning, för anpassning till fem paralleller i åk 7-9 med
avseende på NO lokaler, grupprum och mötesrum, medan
anpassningen av de praktiskestetiska lokalerna sker på sina nuvarande
lägen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Yanira Difonis (MP) i handläggningen av
detta ärende.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Beställning av utredning och kalkyl för förskolan
Målarstugan
Dnr BSL 2015/0325
Sammanfattning
Beställning av utredning och kalkyl för nya lokaler och ny utemiljö till
Målarstugans förskola. Det nya tillagningsköket dimensioneras så det
kan försörja både Palettskolan och Målarstugans 6 avdelningar.
Idag korsar cykelvägen till skolans huvudentré en leveranszon för
lastbilar och en ny dragning för GC-väg behöver tas fram. Även
vaktmästarbostadens vara berörs av utredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning av utredning och kalkyl för förskolan
Målarstugan, Dnr BSL 2015/0325, 2015-06-16
Lokalprogram Nya Målarstugan fsk 100 enhet, 2015-06-16
Barnkonsekvensanalys Beställning av utredning och kalkyl för
förskolan Målarstugan, Dnr BSL 2015/0325, 2015-06-09
Tjänsteskrivelse Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2015-2019,
remissförslag BSL 2014/0203, 2014-06-16
Remissversion Områdeslokalplan Centrum – Väster 2015-2019, BSL
2014/0203 www.lund.se/omradeslokalplaner
Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar
att av kommunstyrelsen begära utredning och kalkyl för Nya
Målarstugans förskola med plats för 6 avdelningar. Utredningen ska
även beröra omdragning av GC-väg, vaktmästarbostaden, ett med
Palettskolan nytt gemensamt kök och ny utemiljö till förskolan.
Elin Gustafsson (S) instämmer i Yanira Difonis yrkande.

Lars Hansson (FP) instämmer i Yanira Difonis yrkande med följande
tillägg:
att dokumenten ”Tjänsteskrivelse Områdeslokalplan” och
”Remissversion Områdeslokalplan” inte ska betraktas som
beslutsunderlag i ärendet, då angivna remissversioner dragits tillbaka
för omarbetning.
att barnkonsekvensanalysen (barnchecklistan) inte ska betraktas som
beslutsunderlag i ärendet, då barn ännu inte beretts möjlighet att
uttrycka sina åsikter specifikt i detta ärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att uppmana förvaltningen att noga följa antagen ”Strategi för att
stärka barnets rättigheter i Lunds kommun” i den vidare beredningen
av ärendet.
Edith Escobar (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.

Yanira Difonis (MP) yrkar:
avslag på Lars Hanssons tilläggsyrkanden men att dessa likväl noteras
till protokollet som en protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Yanira Difonis m fl yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Yanira Difonis
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden kommer överens om följande propositionsordning:
Ja till Yanira Difonis yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Yanira Difonis yrkande:
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S),
Baharan Raoufi (FI), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande:
Lars Hansson (FP), Edith Escobar (M), Ann-Charlotte Ewerhard (M),
Nils Paulsson (FP), Max Eskilsson (C), Samuel Körner Lilja (KD) och
Dragan Brankovic (SD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att av kommunstyrelsen begära utredning och kalkyl för Nya
Målarstugans förskola med plats för 6 avdelningar. Utredningen ska
även beröra omdragning av GC-väg, vaktmästarbostaden, ett med
Palettskolan nytt gemensamt kök och ny utemiljö till förskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att dokumenten ”Tjänsteskrivelse Områdeslokalplan” och
Remissversion Områdeslokalplan” inte ska betraktas som
beslutsunderlag i ärendet, då angivna remissversioner dragits tillbaka
för omarbetning.
att barnkonsekvensanalysen (barnchecklistan) inte ska betraktas som
beslutsunderlag i ärendet, då barn ännu inte beretts möjlighet att
uttrycka sina åsikter specifikt i detta ärende.
att uppmana förvaltningen att noga följa antagen ”Strategi för att
stärka barnets rättigheter i Lunds kommun” i den vidare beredningen
av ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Ramprogram för Lund C - programsamråd
Dnr BSL 2015/0142
Sammanfattning
Ramprogrammets syftar till att klarlägga förutsättningarna och ange
riktlinjerna för utvecklingen av hela stationsområdet Lunds C.
Ramprogrammet ska ligga till grund för detaljplaner för respektive
delområde för att möjliggöra en utveckling av området innehållande
bl a förtätning med bostäder.
Förtätningar innebär alltid ett ökat barnatal att beakta. Vi behöver med
hänsyn till detta öka antalet förskoleplatser i området.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad vill därför peka på
nödvändigheten av att tillgodose behoven av förskoleplatser inom
området samt den mängd friyta detta kräver.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-06-10
BN Tjänsteskrivelse-beslut om programsamråd 2015-03-10
BN Ramprogram för Lund C PÄ 07/2013
Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse med följande tillägg:
att poängtera att vi dels ser med oro på trafiksituationen i närheten av
förskolan avseende både buller och luftföroreningar, men även att det
är ytterst angeläget att det pedagogiska frirum utemiljön innebär
utformas på bästa sätt.
Elin Gustafsson (S), Edith Escobar (M), Gösta Eklund (V) och
Baharan Raoufi (FI) instämmer i Yanira Difonis yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse
som sitt yttrande över Ramprogram för Lund C.
att poängtera att vi dels ser med oro på trafiksituationen i närheten av

Justerare

Utdragsbestyrkande
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förskolan avseende både buller och luftföroreningar, men även att det
är ytterst angeläget att det pedagogiska frirum utemiljön innebär
utformas på bästa sätt.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Begäran om utökad driftsram för nya objekt 2015
Dnr BSL 2015/0253
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år
2015 för förskolor och skolor. Kostnaderna avser nya objekt,
ombyggnationer eller enskilda anpassningsåtgärder. Förslaget innebär
begäran om utökad driftsram med 4808 tkr år 2015 och med full
helårseffekt om 14524 tkr från och med år 2016.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 juni 2015
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1036-A-01-05
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1036-A-01-04
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1249-A1-01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1068-A-01-03
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1278-A1-01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1249-A1-01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1067-A-01-04
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1085-A-01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1036-A3-01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1015-A1-01-04
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1061-A-01-04
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1056-A-01-04
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1051-A1-01-04
Internhyreskontrakt för lokal 1243-A1-01-01
Internhyreskontrakt för lokal 1063-A-01-04
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 4 808 tkr år
2015 och med 14 524 tkr från och med år 2016 avseende
tillkommande lokalkostnader.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Begäran om utökat inventarieanslag
Dnr BSL 2015/0328
Sammanfattning
Vegalyckan får 11 nya klasser inklusive fritidshem under hösten 2015.
Förslaget innebär begäran om inventarieanslag för inköp av
inventarier och utrustning om 2200 tkr och om utökad driftsram för
tillkommande kapitaltjänstkostnader med 493 tkr från och med år
2016.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 juni 2015
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska inventarieanslag med 2 200 tkr år 2015
för inköp av inventarier och utrustning för 11 klasser inklusive
fritidshem på Vegalyckan.
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 493 tkr från
och med år 2016 för täckande av ökade driftskonsekvenser för
Vegalyckan.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Översyn av allergiförskolan Hästskon
Dnr BSL 2015/0059
Sammanfattning
Förskolan Hästskon startade 1998 och beskrivs som en specialförskola
för barn med stora allergibesvär. Beslutet att omvandla den sedvanliga
förskoleverksamheten på Hästskon fattades av Kommundelsnämnd
Centrum (Diarienummer 97/0121). Även inom Kommundelsnämnd
Dalby fattades beslut om att inrätta en allergiförskola, på förskolan
Bingen. Bingen avvecklades i början av 2000- talet i samband med
flytt till andra lokaler.
På senare år har Hästskon haft ett kraftigt vikande barnunderlag med
stora ekonomiska konsekvenser till följd. Fler och fler vårdnadshavare
väljer en förskola nära hemmet för att barnen ska kunna vidhålla sina
kamratrelationer från samma bostadsområde under förskoletiden.
Varje förskoleenhet är skyldig att anpassa sin verksamhet och
organisation efter de behov som barnen uppvisar, vilket har stärkts
ytterligare i samband med lagändringen gällande tillgänglighet som
diskriminering i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari
2015.
Barn och skolförvaltning Lunds stad föreslår efter genomförd
utredning att allergiförskolan Hästskon avvecklas.
Beslutsunderlag
Skollag (2010:800)
Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 10)
Diskrimineringslag (2008:567)
Svenska Unescorådet (2001), Salamancadeklarationen och
handlingsrum för undervisning av elever med behov av särskilt stöd
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-05-28
Utredning av allergiförskolan Hästskon
Yrkanden
Baharan Raoufi (FI) yrkar
att allergiförskolan Hästskon avvecklas på grund av den nya
tillgänglighetslagen samt vikande barnunderlag.
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V)
instämmer i Baharan Raoufis yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Baharan Raoufis yrkande och

Justerare

Utdragsbestyrkande
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finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att allergiförskolan Hästskon avvecklas på grund av den nya
tillgänglighetslagen samt vikande barnunderlag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Mårten Spanne (S) i handläggningen av
detta ärende.
Protokollsanteckning
Baharan Raoufi (FI) noterar följande till protokollet:
”Trots barnallergimottagningens flytt till Malmö är det viktigt att
kunna säkerställa att personal får det stöd och den utbildning som
krävs för att kunna försäkra att barn med allergier får en hälsosam
miljö och det pedagogiska stöd de har rätt till”.
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V)
instämmer i Baharan Raoufis protokollsanteckning.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Revidering av reglemente för barn- och
skolnämnderna
Dnr BSL 2015/0171
Sammanfattning
Kommunkontoret har fått i uppgift att se över samtliga nämnders
reglementen med hänsyn till det arbete som bedrivs inom ramen för
Ett Lund.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare under hösten
remitterat ett förslag till mallreglemente för kommunstyrelse och
nämnder, vilket tas hänsyn till i det föreslagna reglementet. Många
reglementen behöver uppdateras och göras enhetliga. Barn- och
skolnämnd Lunds stads nuvarande reglemente antogs den 9 december
1999 och har sedan dess ändrats vid fyra tillfällen, senast den 27 maj
2007. Barn- och skolförvaltningens synpunkter på de nu föreslagna
ändringarna framgår av bilaga 1.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2015
Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015, § 118
Förslag till reglemente, bil 1
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 29 maj
2015
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Yttrande över förslag till reglemente för Barn- och
skolnämnd Lunds stad 2015-05-29”.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever
Dnr BSL 2015/0314
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått möjlighet att yttra sig
över ett medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever. Det är två
elever vid Fågelskolans grundsärskola som föreslagit att det ska finnas
en lånebuss med chaufför i Lund som skolan ska kunna låna för att
göra utflykter. Barn- och skolförvaltning Lunds stad är positiv till
förslaget men saknar medel för en sådan satsning och föreslår därför
avslag på förslaget om utflyktsbuss för skolelever.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-05-29
Yrkanden
Dragan Brankovic (SD) yrkar
att medborgarförslaget tillstyrks
Elin Gustafsson (S) yrkar
att ställa sig positiv till intentionerna i medborgarförslaget eftersom vi
ser det som viktigt att även särskolans elever får många tillfällen till
berikande utflykter. Men det kan vara mer lämpligt att vid varje
utflyktstillfälle hyra in bussar eller lämpliga specialfordon.
Lars Hansson (FP), Baharan Raoufi (FI), Yanira Difonis (MP), Edith
Escobar (M), Nils Paulsson (FP), Max Eskilsson (C), Samuel Körner
Lilja (KD), Ann-Charlotte Ewerhard (M) och Gösta Eklund (V)
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 ställa sig positiv till intentionerna i medborgarförslaget eftersom vi
ser det som viktigt att även särskolans elever får många tillfällen till
berikande utflykter. Men det kan vara mer lämpligt att vid varje
utflyktstillfälle hyra in bussar eller lämpliga specialfordon.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Dragan Brankovic (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
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§ 89
Remiss: Förslag om införande av koldioxidavgift
och klimatfond
Dnr BSL 2015/0241
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har begärt att Barn- och
skolförvaltning Lunds stad yttrar sig över förslaget om införande av
koldioxidavgift och klimatfond. Syftet med förslaget är att införa en
koldioxidavgift på resor och transporter som avsätts till en klimatfond
som kan finansiera klimatåtgärder. Barn- och skolförvaltning Lunds
stad föreslår avslag på förslaget om att införa en koldioxidavgift och
en klimatfond för kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut under § 24/201504-07
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 28 maj
2015
Yrkanden
Mårten Spanne yrkar
att nämnden ställer sig positiv till införande av koldioxidavgift och
klimatfond.
att uppmana förvaltningen att verka för att minska kostnader genom
att följa kommunens riktlinjer för resor och transporter och
handlingsplan för miljöfordon.
att uppmana KS att återkomma med en modell för finansiering som
inte direkt påverkar skolpengen.
Baharan Raoufi (FI), Yanira Difonis (MP), Gösta Eklund (V) och Elin
Gustafsson (S) instämmer i Mårten Spannes yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar
att avstyrka förslaget till inrättande av en koldioxidavgift och en
klimatfond för kommunens verksamheter.
Edith Escobar (M), Ursula Savonius (FP), Max Eskilsson (C), AnnCharlotte Ewerhard (M) och Dragan Brankovic (SD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes m fl förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Mårten Spannes m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Mårten Spannes m fl
yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson
(S), Baharan Raoufi (FI), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande:
Lars Hansson (FP), Edith Escobar (M), Ann-Charlotte Ewerhard (M),
Nils Paulsson (FP), Max Eskilsson (C), Ursula Savonius (FP) och
Dragan Brankovic (SD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avstyrka förslaget till inrättande av en koldioxidavgift och en
klimatfond för kommunens verksamheter.
Reservationer
S, MP och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Baharan Raoufi (FI) för följande till protokollet: ”Vi ser positivt på
införandet av en koldioxidavgift men anser att taxiresor inte ska
behandlas i samma kategori som buss och tåg. Taxiresor är varken
ekonomiskt eller ekologiskt hållbara. Dessutom anser vi att de många
flygresorna bör ses över.”

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande

20

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-06-17

§ 90
Information: Redovisning av barngruppernas
storlek per den 15 april 2015
Dnr BSL 2015/0327
Sammanfattning
Redovisning av barngruppernas storlek inom förskolan BSF Lunds
stad 2012-2015 samt redovisning per den 15 april 2015 per
skolområde.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för rapporten.
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Utdragsbestyrkande

21

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-06-17

§ 91
Information Ekonomisk uppföljning
Dnr BSL 2015/0340
Sammanfattning
Förvaltningen har gjort uppföljning per den 31 maj enligt den
uppföljningsmodell som nämnden har beslutat om vid införandet av
direkt skolpeng 2008.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 11 juni 2015

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna informationen om den ekonomiska uppföljningen per
den 31 maj 2015 och lägga den till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 92
Redovisning av delegationsbeslut 2015
Dnr BSL 2015/0010
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 17
juni 2015:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1: Personal
Tillsvidareanställningar:
Nr 121-143
Visstidsanställningar:
Nr 155-172

Huvudområde B: Gemensamt, delområde 2: Ekonomi, 16: Beslut
om äskande hos Kommunstyrelsen av driftskostnader till följd av
investeringar upp till 10 basbelopp och investeringsanslag för
inköp av inventarier och utrustning upp till 15 basbelopp per
objekt:
Inköp av inventarier till tre nya avdelningar på förskolan Blåtunga
som startar i augusti 2015. Kostnaden beräknas enligt norm uppgå till
450 tkr.
Nr 1/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till två nya klassrum på Mårtenskolans paviljong
som startar i augusti 2015. Kostnaden beräknas uppgå till 220 tkr.
Nr 2/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till tre nya avdelningar på förskolan Solstrimman
som startar i augusti 2015. Kostnaden beräknas enligt norm uppgå till
450 tkr.
Nr 3/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till ytterligare en klass i årskurs 4 på
Lerbäckskolan.
Kostnaden beräknas uppgå till 100 tkr.
Nr 4/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör

Justerare
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Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet
och arbetslöshet:
Sagostundens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad
vistelsetid utöver grundblocket t o m den 31 augusti 2015.
Nr 26/15
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef
Saltkråkans förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad
vistelsetid utöver grundblocket.
Nr 27/15
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde
1, nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål
Nr 103-115/15
Delegat: Rektor

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde
1, nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola för eleven L N 090909****
Nr 2/15
Delegat: Ingrid Kanje, chef resurscentrum

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

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 93
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2015/0009
Sammanfattning
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling för
perioden 2015-04-01--2015-04-30 redovisas för nämnden.

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 94
Anmälningar till nämndsammanträdet den 17 juni
Dnr BSL 2015/0301
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 17 juni:
1. Beslut om utbildning om folkhälsa för förtroendevalda.
2. KS synpunkter #readmelund.
3. Revidering av information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
fritidshemsverksamhet (beslut BSÖ).
4. Beslut från KF och KS om att avslå motion från
Sverigedemokraterna om stopp för genuspedagogik i förskolor i Lunds
kommun.
5. Beslut från Skolverket om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015
6. Beslut från Utbildningsnämnden om att uppdra åt
utbildningsdirektören att, i samråd med barn- och skolförvaltningarna,
genomföra en översyn av Modersmålscentrums organisation,
verksamhet och rutiner under hösten 2015, samt att en delredovisning
ska ske efter en kartläggningsfas.
7. Beslut om att Barn- och skolnämnd Lund Öster står kvar vid sitt
beslut om de rutiner vid PRAO som fastställdes 2014-10-22.
8. Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2015-06-15.

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 95
Skoldirektören informerar
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande:
En uppföljning av vistelsetider i förskolan kommer att genomföras i
oktober. Det finns en upplevd minskad planeringstid för personalen
som kan vara kopplad till att barnen är kvar längre på förskolan.
Uppföljningsresultatet ska analyseras och förvaltningen kommer att
återkomma till nämnden med en redovisning.
Betygsstatistiken för vårterminen där färska siffror glädjande visar på
en fortsatt positiv utveckling inom Lunds Stad:
År
2013
2014
2015

Justerare

Betygsgenomsnitt i poäng (max är 340)
239,6
244,8
248,2
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