Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-23
Plats och tid:

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, kl 18:00 - 22:00

Ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Yanira Difonis (MP)
Lars Hansson (FP)
Elin Gustafsson (S)
Mårten Spanne (S)
Edith Escobar (M)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Simon Årnes (C),
Samuel Körner Lilja (KD)

Ersättare:

Deltar inte i beslut § 108

Per-Arne Lundgren (S),
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Jens Modéer (MP),
Håkan Friberg (FP)
Victor Zetterman (FP)
Ursula Savonius (FP)
Chelsea Long (V)
Mats Hansson (SD)
Max Eskilsson (C)
Baharan Raoufi (FI)

Tjänstgörande för Monica Molin (S)
Fr o m kl 20:00

Justerare:

Elin Gustafsson (S) med Lars Hansson (FP) som ersättare

Paragrafer:

§§ 103 - 123

Plats/tid för justering:

Barn-och skolkontor Lunds stad, St Södergatan 47, onsdagen den 30 september 2015 kl 8:00

Underskrifter:

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Yanira Difonis
Justerare
Elin Gustafsson

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

23 september 2015

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:
Underskrift:
Eva-Lotta Kittel
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-09-23

Övriga närvarande:

Mats Oscar Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Eva-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Peter Nyberg (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Biträdande förvaltningschef
Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Anita Bengtsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Thomas Ekstedt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Camilla Nilsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Anna Medin (Barn och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Jonas Eriksson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Kommunikatör med inriktning IKT
Stefan Mattisson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Anita Bengtsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Emma Möller (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare
Helene Bergman (Lärarförbundet), Facklig företrädare
Ingrid Kanje (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Chef/rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Delårsrapport per den 31/8 med prognos 2015 för Barnoch skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2015/0496
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 augusti 2015 till
kommunstyrelsen. Delårsrapporten ger en översiktlig redogörelse för
kommunens verksamhet och resultat de första åtta månaderna samt en
bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i förhållande till mål och
ekonomiskt utrymme. Om inte utvecklingen går i önskad riktning ska nämnden
redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas.
Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett nollresultat i
förhållande till budgetramen på 1 633,4 mnkr. Prognosen har inga
volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för direkt skolpeng.
Osäkerhet råder vad gäller oförutsedda kostnader som avser god inomhusmiljö i
skol- och förskolelokaler samt antalet förskolebarn under hösten.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 september 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och prognos för BSN Lunds stad samt översända den
till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelning
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Utvärdering och beslut om nämndens fortsatta
arbetsformer
Dnr BSL 2015/0056
Sammanfattning
Presidieutskottet träffas i regel ca 3 timmar onsdag förmiddag i veckan innan
informationsmötet för beredning och diskussion tillsammans med skoldirektören
och de tjänstemän som behövs vid olika tillfällen. Presidieutskottet har även
samråd med presidier i andra nämnder för att åstadkomma bättre samsyn.
Nämndens informationsmöten fungerar som mera informella genomgångar av
kommande ärenden och ger genom diskussion frågor och synpunkter möjlighet
att utforma tydligare beslutsunderlag till nämnd. Förankring i partierna för
ställningstaganden ges därmed ca 14 dagar fram till nämnd. De flesta partier är
närvarande och 9 till 13 ledamöter/ersättare har närvarat.
Nämnden har en diger ärendemängd varför de öppna nämndsammanträdena trots
goda förberedelser och information brukar ta 3-4 timmar i anspråk.
Beslutsunderlag
Ordförandes skrivelse 2015-09-14
Protokollsutdrag BSN Lunds stad 20150121 § 4
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att bibehålla nämndens hittillsvarande arbetsform med presidieutskott och
informationsmöte inför nämnd.
att information om kommande nämndsärenden ges vid, för ledamöter och
ersättare, öppna informationsmöten dit samtliga ledamöter och ersättare bjuds in.
att informationsmötet startar kl 17:00.
Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Dragan Brankovic
(SD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Erik Hammarström (MP) yrkar
att bibehålla nämndens hittillsvarande arbetsform med presidieutskott och
informationsmöte inför nämnd
att information om kommande nämndsärenden ges vid, för ledamöter och
ersättare, öppna informationsmöten dit samtliga ledamöter och ersättare bjuds in

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att informationsmötet startar kl 16:30.
Elin Gustafsson (S) och Gösta Eklund (V) instämmer i Erik Hammarströms
yrkande.
Edith Escobar (M) yrkar
att bibehålla nämndens hittillsvarande arbetsform med presidieutskott och
informationsmöte inför nämnd
att information om kommande nämndsärenden ges vid, för ledamöter och
ersättare, öppna informationsmöten dit en representant per parti bjuds in
att informationsmötet startar kl 17:00.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på den första att-satsen i beslutsförslaget och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer Erik Hammarströms m fl yrkande på andra att-sats mot Edith
Escobars yrkande på andra att-sats och finner att nämnden beslutar i enlighet
med Erik Hammarströms m fl yrkande.
Ordförande ställer Erik Hammarströms sista att-sats mot Lars Hanssons sista attsats och finner att nämnden beslutar i enlighet med Erik Hammarströms m fl attsats.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Erik Hammarströms m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Erik Hammarströms m fl yrkande:
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Per-Arne Lundgren (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars
Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson
(FP), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Dragan Brankovic (SD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
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Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

6

Sammanträdesdatum

2015-09-23

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att bibehålla nämndens hittillsvarande arbetsform med presidieutskott och
informationsmöte inför nämnd
att information om kommande nämndsärenden ges vid, för ledamöter och
ersättare, öppna informationsmöten dit samtliga ledamöter och ersättare bjuds in
att informationsmötet startar kl 17:00.
Reservationer
Edith Escobar (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
lämnar följande reservationsskrivelse (bilaga § 114):
”Jag reserverar mig mot nämndens beslut att information om kommande
nämndsärenden ges vid, för ledamöter och ersättare, öppna informationsmöten
dit samtliga ledamöter och ersättare bjuds in.
Jag vidhåller att våra resurser ska användas till eleverna och inte till fler
politikerarvoden. Framför allt nu när vi behöver varenda krona till våra skolor.
Jag beklagar att inte ha fått stöd på mitt förslag om att begränsa antalet deltagare
till en per parti vid informationsmötena.”
Protokollsanteckning
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) för till protokollet att hon instämmer i Erik
Hammarströms m fl yrkande.
Ersättaren Ann-Charlotte Ewerhard (M) för till protokollet att hon instämmer i
Lars Hanssons m fl yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Beställning av ny förskola kvarteret Sofieberg
Dnr BSL 2015/0475
Sammanfattning
LKF avser att inom kv Sofieberg 1 mfl, Tunaparken, Lund, bebygga med 6
våningar invid Tunavägen och 5 våningar invid Warholms väg.
Förskolelokalerna, som erbjuds till förhyrning, finns i bottenvåningen av den
invid Warholms väg planerade byggnadskroppen. Lokalerna förses med
tillagningskök och dimensioneras efter en kapacitet på 5 avdelningar och
utformas enligt lokalprogram daterat 2015-05-07.
Framtagande av utemiljö ingår i beställningen.
Beslutsunderlag
Beställning av ny förskola kvarteret Sofieberg, Dnr BSL 2015/4075 (Denna
skrivelse) + Barnchecklista
Lokalprogram Nya Tunastugans förskola, 5 avd, 2015-05-07
Områdeslokalplan för Tuna-Mårtens Fälad 2015-2019,
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Kommunstyrelsen beställa en ny förskola 5 avdelningar i kv Sofieberg1
m fl, Tunaparken, Lund med tillagningskök och tillhörande utemiljö enl
lokalprogram daterat 2015-05-07.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Beställning av disklinje Kulparkskolan
Dnr BSL 2015/0476
Sammanfattning
Denna beställning gäller en ny disklinje med tillhörande diskinlämning på
Kulparkskolan. Åtgärderna gäller även översyn av serveringslinjen och
specialkosten.
Beslutsunderlag
Beställning av utredning och kalkyl disklinje Kulparkskolan Dnr BSL 2015/0476
+ Barnchecklista
Områdeslokalplan Lerbäck – Stångby 2014-2018
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
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 beställa en ny disklinje med tillhörande diskinlämning
på Kulparkskolan. Åtgärderna gäller även översyn av serveringslinjen och
specialkosten.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare
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§ 107
Återkallande av Beställning av Väderleken utökning av tre
avdelningar (dnr BSL 2014/0393)
Dnr BSL 2015/0542
Sammanfattning
Tillfälligt bygglov har sökts för att placera en paviljongförskola med tre
avdelningar och förstärkt mottagningskök samt ny utemiljö på ”korpplanen”
närmast Väderlekens förskola.
Bygglovsansökan överklagades bl a med avseende på avsaknad av
bullerutredning (Trafikverket TRV/39014).
Med de åtgärder bullerutredningen föreslår bedömer vi att utemiljön inte blir
attraktiv och därutöver svåranvänd samt att åtgärderna innebär stora kostnader.
Beslutsunderlag
Återkallande av Beställning av Väderleken utökning av tre avdelningar, Dnr
BSL 2015/0542
Barnchecklista
Beställning Väderleken utökning av tre avdelningar, Dnr BSL 2014/0393
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återkalla Beställning av Väderleken utökning av tre avdelningar (Dnr
2014/0393).

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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§ 108
Beställning, ny förskola vid Drabantvägen
Dnr BSL 2015/0478
Sammanfattning
Beställningen gäller uppförandet av en ny förskola 6 avdelningar med
tillagningskök och tillhörande utemiljö. Den nya enheten planeras uppföras vid
Drabantvägen, Stångby.
Beslutsunderlag
Beställning, ny förskola på Drabantvägen Dnr BSL 2015/0478, 2015-02-16
Barnchecklista
Lokalprogram Drabantvägens fsk, 100-enhet 2015-09-07
Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014-2018
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Yrkanden
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Kommunstyrelsen beställa en ny 6 avdelningars förskola med
tillagningskök och tillhörande utemiljö, enligt Lokalprogram daterat 2015-09-07,
med placering vid Drabantvägen i Stångby.
Simon Årnes (C) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Simon Årnes (C) och ersättaren Max Eskilsson (C) för följande till protokollet:
”Centerpartiet vill inte ha några skolbyggnader efter Drabantvägen med tanke på
den framtida trafikbelastningen med 4000-7000 fordon per dygn. Däremot vill vi
inte rösta emot en utbyggnad av förskolorna i området med tanke på platsbristen
och den rådande situationen med många av våra befintliga enheter i tillfälliga
paviljonger. Därför lades rösten ned.”
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Områdeslokalplan för Centrum/Väster 2016-2020, centrum
del 1 - beslut om remissförfarande
Dnr BSL 2015/0480
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en remissversion som skickas ut till områdets
förskolor och skolor för hörande med föräldrarepresentanter, skolornas elevråd,
arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna med flera, om deras
synpunkter på de här föreslagna lokalförändringarna inom Centrum-Väster
2016-2020, Centrum del 1.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1, 2015-09-09
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2015-09-09
Bilaga 1, Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer ang.
Områdeslokalplan för Centrum - Väster 2015-2019, Dnr BSL 2014/0203,
2015-09-09
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att återremittera ärendet med uppdrag att komplettera områdeslokalplanen med
en analys över konsekvenserna för barnen/elevernas skolväg.
Elin Gustafsson (S) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Elin Gustafssons yrkande
Nej till Lars Hanssons yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons yrkande: Yanira
Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Per-Arne Lundgren (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Lars Hansson
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(FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (FP), Simon
Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Dragan Brankovic (SD).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att komplettera områdeslokalplanen med
en analys över konsekvenserna för barnen/elevernas skolväg.

Beslut expedieras till:
Skolområde Centrum-Väster
Skolområde Lerbäck-Stångby
Skolområde Järnåkra-Klostergården
Skolområde Tuna-Mårtens Fälad
Fackliga organisationer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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§ 110
Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl i Lund, Lunds kommunGranskning
Dnr BSL 2015/0512
Sammanfattning
JM AB inkom 2012-06-26 med ansökan om planändring för Vipemöllan 38 m fl
i Lund. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att uppföra ett
bostadsområde med ca 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola inom
planområdet. Barn- och skolnämnd Lunds stad yttrade sig över planförslaget i
samrådsskedet.
Alla dessa synpunkter är hörsammade varför Barn- och Skolförvaltning Lund
stad inte har ytterligare synpunkter på denna detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-15 Yttrande, Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl, Dnr
BSL 2015/0512 + Barnchecklista
Beslut 2015-08-20 §139 Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl. Granskning
Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl
Underrättelse-Granskning 2015-09-04 Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl
Planbeskrivning 2015-06-26 Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl
Detaljplanekarta med planbestämmelser 2015-06-26 Detaljplan för Vipemöllan
38 m fl
Illustration 2015-06-26 Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl
Samrådsredogörelse 2015-06-26 Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl
Områdeslokalplan för Tuna-Mårtens Fälad 2015-2019,
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
Tjänsteskrivelese 2015-09-15 ”Yttrande, Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl” Dnr
2015/0512 2015-09-15 som sitt yttrande över Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl.
Protokollsanteckning
Gösta Eklund (V) för följande till protokollet:

Justerare
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”Vi ser med oro på transportvägarna till och från förskolan. Det är av stor vikt att
hastigheten hålls nere för barnens bästa.”
Elin Gustafsson (S) och ersättaren Chelsea Long (V) instämmer i
protokollsanteckningen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare
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§ 111
Revisionsrapport om granskningen av IT-säkerhet i Lunds
kommun
Dnr BSL 2015/0374
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun
genomfört en granskning av kommunens IT-säkerhet. Det övergripande syftet
har varit att granska om IT-säkerheten i kommunens mest kritiska
verksamhetssystem håller tillräckligt hög nivå.
Tjänsteskrivelse inriktar sig på den del av granskningen som behandlar de
verksamhetssystem som används inom barn- och skolförvaltningen, nämligen
Procapita Barn och Ungdom (BoU) och Raindance.
Beslutsunderlag
KS Granskning av IT-säkerheten inom Lunds Kommun den 17 juni 2015
KS Missiv Granskning av kommunens hantering av IT-säkerhet den 17 juni
2015
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 september 2015
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden yttrar sig över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteskrivelsen
att nämnden föreslår Kommunkontoret att en gemensam
systemförvaltningsmodell tas fram för kommunens IT-system.
Elin Gustafsson (S) 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 yttra sig över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteskrivelsen
att föreslå Kommunkontoret att en gemensam systemförvaltningsmodell tas
fram för kommunens IT-system.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 112
Informationsärende: Frånvarorapportering av elever ht
2014 och vt 2015
Dnr BSL 2015/0531
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad rapporterar årligen en sammanställning av
den anmälda och oanmälda frånvaron. Sammanställningen kompletteras med
rektors kommentarer kring den oanmälda frånvaron.
De flesta av skolorna använder sig av verksamhetssystemet skola24 för att
registrera frånvaro. Några få använder sig fortfarande av listor eller liggare.
Frånvaron registreras som anmäld (giltig) eller oanmäld (ogiltig).
Cirka 60 procent av eleverna har en liten eller obefintlig anmäld frånvaro. Cirka
64 procent har ingen oanmäld frånvaro.
Orsaker till anmäld frånvaro är främst sjukdom och ledighet. Orsaker till den
oanmälda frånvaron är främst att vårdnadshavare inte anmäler sjukdom, sen
ankomst och skolk.
För att minska den oanmälda frånvaron gäller det att arbeta förebyggande. En
god lärande miljö samt goda relationer med både elever och vårdnadshavare är
grunden för ett gott skolklimat som präglas av trygghet och arbetsro.
Beslutsunderlag
BSL 2015/0373, förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2015
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för redovisningen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Skolinspektionen: Huvudmannabeslutet,
Fritidshemsbeslutet och Förskolebeslutet; redovisning av
åtgärder som har vidtagits
Dnr BSL 2015/0088
Sammanfattning
Uppföljning av tillsyn i Lunds kommun.
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Lunds kommun (dnr 43-2013:5628).
Tillsynen genomfördes under 2014. Vid tillsynen tog Skolinspektionen ställning
till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn och elever i kommunen
att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömde vidare om kommunen
uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten.
Skolinspektionen har i beslut för Lunds kommun den 12 november 2014 förelagt
kommunen att vidta åtgärder avseende Trygghet och studiero, Uppföljning och
utveckling av utbildningen samt Ledningsstruktur och organisering av
utbildningen.
Skolinspektionen har tagit del av inkomna handlingar (mars 2015). För att kunna
slutföra bedömningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga krävs att
kommunen kompletterar sitt svar.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens tillsynsbeslut (dnr 43-2013:5628) 2014-11-12
Skolinspektionens Uppföljningsprotokoll 2015-06-11 Dnr 43-2013:5628
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse (inklusive bilagor) 2015-09-07
Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Edith Escobar (M) och Lars Hansson (FP) 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 bakom förvaltningens tjänsteskrivelse rörande kompletteringssvar
till Skolinspektionen.

Justerare
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Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

19

Sammanträdesdatum

2015-09-23

§ 114
Remiss i ärende ”Inkommen skrivelse om att inrätta ett
projekt för romer i Lund.”, KS 2014/0050
Dnr BSL 2015/0382
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått i uppdrag att yttra sig över
styrgruppen för Nolltolerans mot rasisms förslag om att inrätta ett projekt för
romer i Lund. Förslaget kommer från början från den romska föreningen Lovara.
Förslaget innebär bl.a. att en romsk resursperson ska anställas av Lunds kommun
för att kunna fungera som en länk mellan romer och kommunala verksamheter
som t.ex. skola och socialtjänst.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är positiv till förslaget om att inrätta ett
projekt för romer i Lund och anser att förskola och skola skulle kunna bli hjälpta
av en romsk resursperson, men förslaget förutsätter att kostnaden tas centralt av
kommunen samt att en romsk resursperson får en central organisatorisk
tillhörighet i Lund.
Beslutsunderlag
Skrivelse från styrgruppen för Nolltolerans mot rasism samt skrivelsen från
föreningen Lovara
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-10-11
Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Gösta Eklund (V) instämmer i Elin Gustafssons yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden yttrar sig över skrivelsen enligt följande:
”Romska barn och elever ska självklart ha samma stöd och rättigheter som andra
kommuninvånare. Hur mycket och vilket slags stöd som ges beror på varje barns
individuella behov. Såsom i lagstiftningen angiven nationell minoritet ska
romska barn och elever dessutom ha särskild tillgång till
modersmålsundervisning och annat stöd.
Vi ifrågasätter inte den problematik som beskrivs i förslaget. Vi ser positivt på
all strävan att öka elevnärvaron och tilltron i skolväsendet hos elever och
föräldrar i Lunds kommun, oavsett etnisk eller social tillhörighet.
Detta bör dock ske inom kommunens ordinarie verksamheter och på samma sett
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för alla nationella minoriteter i Lund. Om de berörda förvaltningarna bedömer
att en särskild romsk resursperson är det bästa sättet att inom den ordinarie
verksamheten hantera de problem som påtalas i förslaget så förutsätter vi att så
kommer att ske utan särskilda politiska beslut.
Vi ställer oss också positiva till ett kunskap- och erfarenhetsutbyte med Malmö
stads romska informations- och kunskapscentrum.
Vi vill med denna motivering avstyrka förslaget att genom en politisk
detaljstyrning tillsätta en romsk resursperson i Lund.”
Simon Årnes (C), Edith Escobar (M) och Samuel Körner Lilja (KD) instämmer i
Lars Hanssons yrkande.
Dragan Brankovic (SD) yrkar
att avge yttrande till kommunstyrelsen som följer:
”BSN Lunds stad anser inte att det finns anledning att fatta något beslut eller
vidta några åtgärder med anledning av ärendets underlag. Lunds kommun ska
kommunicera mot medborgarna jämlikt, oberoende av etnicitet.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Votering begärs och ska genomföras.
Huvudförslag är Elin Gustafssons m fl förslag.
För att ta reda på vilket av de återstående yrkandena som ska vara motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden yrkandena mot varandra och finner att Lars
Hanssons m fl yrkande ska vara motförslag.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Elin Gustafssons m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons m fl yrkande: Yanira
Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Per-Arne Lundgren (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars
Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson
(FP), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Dragan Brankovic (SD).
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Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att yttra sig över skrivelsen enligt följande:
”Romska barn och elever ska självklart ha samma stöd och rättigheter som andra
kommuninvånare. Hur mycket och vilket slags stöd som ges beror på varje barns
individuella behov. Såsom i lagstiftningen angiven nationell minoritet ska
romska barn och elever dessutom ha särskild tillgång till
modersmålsundervisning och annat stöd.
Vi ifrågasätter inte den problematik som beskrivs i förslaget. Vi ser positivt på
all strävan att öka elevnärvaron och tilltron i skolväsendet hos elever och
föräldrar i Lunds kommun, oavsett etnisk eller social tillhörighet.
Detta bör dock ske inom kommunens ordinarie verksamheter och på samma sett
för alla nationella minoriteter i Lund. Om de berörda förvaltningarna bedömer
att en särskild romsk resursperson är det bästa sättet att inom den ordinarie
verksamheten hantera de problem som påtalas i förslaget så förutsätter vi att så
kommer att ske utan särskilda politiska beslut.
Vi ställer oss också positiva till ett kunskap- och erfarenhetsutbyte med Malmö
stads romska informations- och kunskapscentrum.
Vi vill med denna motivering avstyrka förslaget att genom en politisk
detaljstyrning tillsätta en romsk resursperson i Lund.”
Reservationer
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Per-Arne Lundgren (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Ersättarna Chelsea Long (V) och Baharan Raoufi (FI) instämmer i
reservationen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
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§ 115
Remiss - Statsbidrag för ökad kvalitet
Dnr BSL 2015/0458
Sammanfattning
Barn och skolförvaltning Lunds stad har fått i uppdrag att yttra sig över remissen
SÖK-Statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45). Remissen innehåller en rad
förslag för en likvärdig fördelning av statsbidrag till kommuner med särskilda
satsningar inom skolområdet, s.k. SIS-medel.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad instämmer i utredningens förslag och
finner att utredningen uppmärksammat de svårigheter som även företrädare för
verksamheten i Lunds kommun identifierat. Utredningen ger tydliga förslag på
hur dessa kan förbättras.
Statsbidrag beviljas idag endast för undervisning av grundskoleelever trots att
skollagen (2010:800) föreskriver att särskild undervisning på sjukhus ska
anordnas för elever i alla skolformer utom vuxenutbildning. Utredningen föreslår
därför att huvudmän inom skolväsendet enligt den nya förordningen ska kunna
beviljas statsbidrag för alla elever för vilka de är skyldiga att anordna
undervisning, vilket är bra.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad vill framföra vikten av möjligheten att
utarbeta generella överenskommelser så att lägeskommunen kan få ersättningar
för de kostnader för elevens särskilda undervisning som inte täcks av statsbidrag
av elevens hemkommun. För de kommuner som har sjukhus med s.k. Nationella
centra kan det annars medföra ytterligare krånglig administration.
SUS (Skånes universitetssjukhus) tillhandahåller idag adekvata lokaler för
sjukhus-undervisningen i Lunds kommun.
Uppdraget till Skolverket att förtydliga sjukhuslärarnas uppdrag välkomnas.
Svårigheten med att nyttja utvecklingsbidragen fullt ut kvarstår när de betalas ut
budgetårsvis istället för läsårsvis.
Beslutsunderlag
Remiss SÖK-Statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45)
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2015-09-11
Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Lars Hansson (FP) instämmer i Mårten Spannes yrkande.
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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 avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Remiss SÖK-Statsbidrag för ökad kvalitet” 2015-09-11.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Skrivelse om pedagogiska måltider
Dnr BSL 2015/0016
Sammanfattning
Enligt kommunens kostpolicy, antagen av Lunds kommunfullmäktige, ska
måltiderna vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten.
Folkpartiet Liberalerna föreslår därför att de pedagogiska måltiderna betraktas
som arbetstid och ska vara kostnadsfria för personalen. Vikten av att personalen
äter tillsammans med främst de yngre barnen/eleverna och att måltiderna därmed
blir en del av undervisningen betonas.
Ett beslut om kostnadsfria pedagogiska måltider medför också att en ändring
behövs i delegationsplanen, beslutstyp A.1.12, för att tydliggöra att fastställande
av måltidspriser inte gäller vid pedagogiska måltider.
Förvaltningen ser det som ytterst viktigt med en enhetlig hantering och samsyn
avseende de pedagogiska måltiderna. För de pedagoger som äter pedagogiskt
med barnen som en del i undervisningen ska måltiderna vara kostnadsfria. Det är
förskolechefen som fattar beslut om vem som ska äta pedagogiskt med barnen.
En partssammansatt arbetsgrupp med representanter från förvaltningen,
Lärarförbundet och Kommunal har under våren kommit överens om ett förslag
till nya rutiner för pedagogiska måltider i förskolan. Lärarnas Riskförbund har ej
deltagit i arbetsgruppen, men samtycker till förslaget.
Då Skatteverkets allmänna råd är tydliga i fråga om skattesubventionering vid
pedagogiska måltider behövs inget förtydligande i delegationsplanen.
Förvaltningen anser skrivelsen vara besvarad med förslaget till ”rutiner för
pedagogiska måltider i förskolan”.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna, 2015-01-12
Rutiner för pedagogiska måltider inom förskolan i BSF Lunds stad
Kostpolicy för Lunds kommun
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2015
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Erik Hammarström (MP) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämnden antar förvaltningens förslag till ”rutiner för pedagogiska måltider
inom förskolan i Lunds stad”
att förvaltningen ges i uppdrag att implementera de nya rutinerna för
pedagogiska måltider i förskolan i Lund stad i för förskolechefer och personal i
förskolan
att anse att skrivelsen från Folkpartiet Liberalerna 2015-01-12 är besvarad.

Beslut expedieras till:
Förvaltningens skolledare/chefer
Akten

Justerare
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§ 117
Skrivelse – Genuspedagogik och normkritiskt arbete
Dnr BSL 2015/0115
Sammanfattning
S, V, Mp och Fi menar i en skrivelse ställd till Barn och skolförvaltning Lunds
stad att de genuspedagoger som tidigare jobbade med utvecklingsarbete kring
genuspedagogik var knutna till någon förskola/skola och hade tid avsatt för detta
utvecklingsarbete även var ett stöd på andra enheter. De menar att dessa
kompetenser inte tagits tillvara och att det normkritiska arbetet därmed blivit
eftersatt.
För att få en uppfattning om det arbete som bedrivs kring genusarbete på
förskolor/skolor bifogas i tjänsteskrivelsen en projektplan kring kartläggning av
genusarbete och normkritiskt arbete.
Beslutsunderlag
Skrivelse (S, MP, V och FI) - Genuspedagogik och normkritiskt arbete
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2015
Tjänsteskrivelse, svar på skrivelse – Genuspedagogik och normkritiskt arbete.
Dnr BSL 2015/0115
Barnchecklista (bil.1)
Projektplan (bil.2)
Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Lars Hansson (FP), Simon Årnes (C) och Edith Escobar (M) instämmer i Elin
Gustafssons yrkande.
Dragan Barnkovic (SD) yrkar
att nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.
Samuel Körner Lilja (KD)
att nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons m fl förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

27

Sammanträdesdatum

2015-09-23

Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Elin Gustafssons m fl yrkande
Nej till Dragan Brankovics och Samuel Körner Liljas yrkande.
Omröstningen utfaller med elva röster för Elin Gustafssons m fl yrkande: Yanira
Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Per-Arne Lundgren (S), Lars
Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M) och
Simon Årnes (C).
Omröstningen utfaller med två röster för Dragan Brankovics m fl
yrkande: Dragan Brankovic (SD) och Samuel Körner Lilja (KD).
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förvaltningens projektplan som innehåller tidsram och
kostnadsprecisering för kartläggning av genus och normkritiskt arbete på
förskolor och skolor i BSF Lunds stad.
Reservationer
Samuel Körner Lilja (KD) reserverar sig från nämndens beslut till förmån för
eget avslagsyrkande.
Dragan Brankovic (SD) reserverar sig från nämndens beslut till förmån för eget
avslagsyrkande.
Protokollsanteckning
Lars Hansson (FP), Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M)
och Simon Årnes (C) för följande anteckning till protokollet:
”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”.
Elin Gustafsson (S) och Erik Hammarström (MP) samt ersättaren Baharan
Raoufi (FI) instämmer i protokollsanteckningen.
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Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer i BSF Lunds stad
Akten

Justerare
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§ 118
Revidering av delegationsplan
Dnr BSL 2015/0494
Sammanfattning
Förslag till reviderad delegationsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
föreligger för beslut. Delegationsplanen behöver kontinuerligt uppdateras på
grund av olika förändringar i lagstiftningen eller organisationen.
Delegationsplanen föreslås gälla från och med 2015-10-01.
Beslutsunderlag
Delegationsplan BSF Lunds stad, senaste reviderad 2015-02-12
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 26 augusti 2015
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Elin Gustafsson (S) och Edith Escobar (M) 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 anta föreliggande förslag till delegationsplan för Barn- och skolförvaltning
Lunds stad att gälla från och med 2015-10-01.

Beslut expedieras till:
Skolområdena
Akten

Justerare
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§ 119
Genomgång av Meetings
Dnr BSL 2015/0552
Sammanfattning
Kort information om Meetings som är en app för digital och automatiserad
hantering av kallelser, dokumentation och protokoll till iPad. Meetings ersätter
GoodReader som tidigare använts. Alla förtroendevalda har under våren fått ut
inloggningsuppgifter.
Handlingarna publiceras förutom i Meetings också i Mötesportalen.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Beslut expedieras till:
Akten.
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§ 120
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2015/0009
Sammanfattning
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling för perioden
2015-06-01- 2015-08-31 redovisas för nämnden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten.
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§ 121
Redovisning av delegationsbeslut 2015
Dnr BSL 2015/0010
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 23 september
2015:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1: Personal
Tillsvidareanställningar:
Nr 229-243
Visstidsanställningar:
Nr 287-336
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Holkens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m vecka 45 2015
Nr 36/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Tågets förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m den 18 december 2015
Nr 37/15
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Arkens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m den 31 maj 2016
Nr 38/15
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 2:
Beslut om att elev skall börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det
kalendeår som barnet fyller åtta år
Nr 3-5/15
Delegat: Rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-23

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-09-23

§ 122
Anmälningar till nämndsammanträdet den 23 september
Dnr BSL 2015/0473
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 23 september:


Protokoll 2015-09-08 från kommunala funktionshinderrådet



Beslut om nämndernas åtgärdsplaner för ekonomi i balans 2015 (KS
2015-09-02)



Beslut om sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016 (KF
2015-08-27)



Beslut om att bevilja Begäran om utökat inventarieanslag samt
driftsram för Vegalyckan (KS 2015-09-02)



Skolpliktsanmälan (BSL 2015/0506)

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

35

Sammanträdesdatum

2015-09-23

§ 123
Skoldirektören informerar
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande:
Personalen på förskolan Djingis Khan har efter återflytten uppmärksammat dålig
luftkvalité och därför felanmält ventilationen. De kontroller och mätningar som
gjorts visar inte på några brister i själva ventilationen. Lundafastigheter utreder
nu golvkonstruktionen. Svaren på de provtagningar som gjorts väntas i mitten av
oktober och kommer att ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas.
Vårdnadshavarna hålls kontinuerligt underrättade.

Justerare

Utdragsbestyrkande

