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§ 40

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 8 juni 2016 har
skickats till samtliga ledamöter och ersättare i barn- och skolnämnd
Lunds stad.
Ordförande föreslår att ärende 11 på föredragningslistan: Lerbäckskolan
F-3 400-enhet, ska utgå från nämndens dagordning, vilket bifalles.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

fastställa föreslagen dagordning för barn- och skolnämnd Lunds
stads sammanträde den 8 juni 2016.

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Information om Östratornskolans
om- och nybyggnad
Dnr BSL 2015/0716

Sammanfattning
Lokalplanerare Gustav Svensson, rektor för Östratornskolan F-5 Erik
Friede samt byggprojektledare Rickard Flinkberg från
serviceförvaltningen informerar om utredning avseende om- och
nybyggnad på Östratornskolan. Enligt områdeslokalplan för ÖstratornBrunnshög 2014-2018, antagen av barn- och skolnämnd Lunds stad den
22 januari 2014, § 3, ska utbyggnad av Östratornskolan successivt göras
med målsättningen att skapa en fyrparallellig grundskola för årskurs 4-9.
Barn- och skolnämnd Lunds stad fattade den 4 februari 2016, § 6, beslut
avseende beställning av ett praktiskt-estetiskt hus på Östratornskolan,
vilket skulle innefatta specialsalar för skolämnena slöjd, bild samt
hemkunskap. Utöver detta ingick i beställningen ett framtagande av
utemiljö.
Barn- och skolförvaltningen har i samverkan med serviceförvaltningen
gjort en översyn av alternativ för lokalanpassning i samband med
verksamhetens övergång. De två inriktningar som utreds är dels en
renovering av befintliga skolbyggnader, dels en rivning av delar av
skolan och därefter nybyggnation. Verksamhetens bedömning är att
nuvarande planlösning från 1970-talet försvårar tillämpning av de
pedagogiska styrdokument och riktlinjer som föreligger. En partiellt
förändrad planlösning skulle möjliggöra mer flexibla samt mångsidiga
lärmiljöer, vilket vore önskvärt ur ett pedagogiskt kvalitetsperspektiv.
Vidare bedöms de nu drygt 40 år gamla byggnaderna generera högre
underhålls- och driftkostnader jämfört med kostnad för nya lokaler.
Utredarens bedömning är att en renovering av befintliga lokaler kan
beräknas vara utförd år 2020 och att nybyggnation kan beräknas vara
färdigställd under 2019.
Ärendet kommer att behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde
den 31 augusti 2016. Inför fattande av beslut kommer barn- och
skolnämnden att ges tillfälle att inhämta fördjupad information vid ett
seminarium.

Beslut
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.
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§ 42

Åtgärder för att minska stressen bland
elever
Dnr BSL 2015/0716

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade den 18 mars 2015, § 48, att
uppdra åt förvaltningen att göra en forskningsöversikt avseende olika
orsaker till stress bland skolungdomar samt att koppla denna till
situationen i Lund, kartlägga olika orsaker till upplevd stress bland Lunds
skolelever och föreslå konkreta åtgärder för att minska ohälsosam stress
samt föreslå konkreta uppföljningsmetoder för att kunna säkerställa att
vidtagna åtgärder ger resultat. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att
återkomma med förslag till politisk styrgrupp. Enligt nämndens beslut
skulle 150 tusen kronor avsättas från budgetposten ”till nämndens
förfogande” för att finansiera ovanstående uppdrag. Om möjligt skulle
ovanstående insatser samordnas med övriga berörda förvaltningar.
Bakgrunden till beslutet var en skrivelse från Liberalerna, Moderaterna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet angående behovet av att minska
ohälsosam stress hos elever.
Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg redovisar det arbete som har
bedrivits utifrån projektplan, daterad den 2 december 2015. Projektet har
pågått från december 2015 till juni 2016 och har haft som syfte att
identifiera orsakerna till ohälsosam stress bland skolelever samt finna
åtgärder för att minska denna. Barn- och skolnämnd Lunds stads
presidium har utgjort styrgrupp och utvecklingsledare Stefan Mattisson
har varit projektledare. Projektet har bedrivits i samverkan med prefekt
Robert Holmberg från Psykologiska institutionen vid Lunds universitet.
Forskningsöversikten kommer att redovisas för nämnden vid
sammanträde den 28 september 2016, varpå arbetet kommer att fortgå
under hösten 2016.

Beslut
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Uppföljning av ”Barns integritet på
nätet”
Dnr BSL 2016/0271

Sammanfattning
I samband med beslut avseende motion från Petter Forkstam (MP)
gällande barns och ungas integritet på nätet beslutade
kommunfullmäktige den 25 september 2014, § 178


att ge barn- och skolnämnderna och utbildningsnämnden i
uppdrag att ta fram en strategi med utbildningsinsatser som stöd
för att hantera kränkningar och mobbning på internet,



att uppmana skolledningarna vid Lunds förskolor och skolor att
arbeta in nätmobbning och utsatthet på digitala medier i sina
likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling,
samt



att ge barn- och skolnämnderna i uppdrag att tillsammans med
socialnämnden ta fram konkreta verktyg för föräldrar till barn
från och med förskoleåldern som stöd kring frågor om vad som
händer på nätet.

Vid barn- och skolnämnd Lunds stads sammanträde den 18 mars 2015,
§ 50, beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att föreslå tidplan för
uppdraget, samt lämpliga former för uppföljning och återrapportering.
Förvaltningen konstaterar att en tidsplan för när uppdraget ska vara
slutfört är svår att ta fram i och med att frågan är ständigt aktuell och
aldrig kommer att kunna anses vara färdigbehandlad. Förvaltningen
föreslår istället att återrapportering sker inom ramen för årsanalysen, då
likabehandlingsplaner följs upp.

Beslutsunderlag
Motion från Petter Forkstam (MP), daterad den 3 december 2013
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2014, § 178
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 18 mars 2015, § 50
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 juni 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att återkoppla till nämnden genom att
uppföljning sker inom ramen för likabehandlingsarbetet i
årsanalysen.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter lägger följande anteckning till protokollet:
”Vi har för avsikt att, inför nämndens fortsatta arbete med intern kontroll,
föreslå en särskild granskning av att skolorna i arbetet med
likabehandlingsplaner bedömer riskerna för kränkningar på nätet.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Yttrande över motion ”Inför gemensam
rättning av nationella prov”
Dnr BSL 2016/0292

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har översänt inkommen motion från Ulf Nilsson (L)
och Mia Honeth (L) avseende införande av gemensam rättning av
nationella prov. Yttrande från barn- och skolnämnderna ska vara
kommunkontoret tillhanda senast den 12 augusti 2016. I motionen anges
att kommunen bör sträva efter att minska lärarnas arbetsbörda med
nationella prov samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för
en opartisk och likvärdig bedömning samt motverkar betygsinflation.
Inom barn- och skolförvaltning Lunds stad sker samrättning av nationella
prov på flertalet skolor och några skolor avidentifierar även elevernas
namn. På en del skolor byter lärarna elevernas svar vid rättning, men det
kan variera mellan olika ämnen och hur man lägger upp det. Arbetet har
fallit väl ut och har bidragit till en mer opartisk och likvärdig bedömning.
Fler skolor kommer också att börja avidentifiera vid rättning och även
införa byte av elevers svar mellan olika lärare.
I april 2016 kom rapporten (SOU 2016:25) ”Likvärdigt, rättssäkert och
effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning”. I
utredningen föreslås ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i
tre delar. Systemet ska innehålla nationella prov, nationella
bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Statens skolverk ska
få ett samlat uppdrag att utveckla de nationella proven,
bedömningsstöden och kunskapsutvärderingen. I uppdraget ska det bland
annat ingå att informera om och utbilda i det nya systemet för
kunskapsbedömning och dess olika delar.
Utifrån utredningens gedigna förslag till ett nytt nationellt system för
kunskapsbedömning samt Skolverkets uppdrag att utveckla de nationella
proven och bedömningsstöden bör Lunds kommun inte föregå de
nationella förändringar som är på gång.
Förvaltningen föreslår barn- och skolnämnd Lunds stad att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till ovanstående.

Beslutsunderlag
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L), daterad den 25 april
2016
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 26 maj 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Pär-Ola Nilsson (S) yrkar att nämnden ska anse motionen vara besvarad.
Lars Hansson (L) yrkar att barn- och skolnämnden Lunds stad ska besluta
att tillstyrka motionen.
Vera Johnsson (M), Mattias Horrdin (C) och Yanira Difonis (MP) yrkar
bifall till yrkande från Pär-Ola Nilsson (S) om att motionen ska anses
vara besvarad.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, yrkande från
Pär-Ola Nilsson (S) om att motionen ska anses vara besvarad samt
yrkande från Lars Hansson (L) om att motionen ska tillstyrkas.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkande från Pär-Ola Nilsson
(S) samt yrkande från Lars Hansson (L) och finner att nämnden beslutar i
enlighet med det förstnämnda.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med vad som
anges i barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Information om utveckling av Sankt
Hansgården
Dnr BSL 2016/0326

Sammanfattning
Lokalplanerare Cristin Ulvsbäck-Lindh och verksamhetschef Marianne
Larsen-Charalabidou informerar om planer för utveckling av Sankt
Hansgårdens verksamhet. Sankt Hansgården var ursprungligen en
bygglek som under 1990-talet byggdes om för fritidsklubbsverksamhet
med miljöprofil i skolnämndens regi.
I takt med att Lunds kommun växer och år 2023 beräknas ha drygt
130 000 invånare, vilket innebär en ökning med 15 000 personer jämfört
med idag, tillkommer en ökad efterfrågan på grönytor och
rekreationsområden. Kommunen behöver tillskapa nya mötesplatser som
kan möta de ökade behov som befolkningstillväxten medför och som
samtidigt kan fungera som avlastning för Lunds stadspark. Vidare
kommer den inskrivna fritidshemsverksamheten i Lunds kommun den 1
augusti 2016 att övergå i skolans regi, vilket kommer att innebära ett ökat
antal barn. Nuvarande lokaler på Sankt Hansgården bedöms vara i
mindre gott skick, vilket har åtgärdats temporärt. Verksamhetens
bedömning är att det finns behov av en mer långsiktig lokallösning som
anpassas för den kapacitetsökning som det finns behov av. Konkret
innebär detta att det behövs större och mer moderna lokaler med
anpassning för personer med funktionsnedsättning. Vidare eftersträvas
förvaltningsövergripande samordningseffekter för att säkerställa
kostnadseffektivitet samt hälsoeffekter. Samverkan yrkesgrupper emellan
möjliggör ökad integration.
Verksamhetens målsättning är att skapa en mötesplats som har ett
helhetsgrepp och är tillgänglig för alla. Idéer som framförs är bland annat
att ha en kommersiell caféverksamhet, en frisbeegolfbana av
internationellt snitt samt utveckling av en amfiteater inom området. Det
ska finnas möjlighet till kunskapsinhämtning avseende ekologiska system
och hållbar utveckling.

Beslut
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Information om Lunds kommuns
ungdomsenkät
Dnr BSL 2016/0283

Sammanfattning
Utvecklingsledare Emma Möller informerar om resultaten från 2016 års
ungdomsenkät, som årligen genomförs i årskurserna fem och åtta samt
vartannat år i gymnasiets andra år. Denna gång har enkäten genomförts
enbart i grundskolan och svarsfrekvensen har varit 91 % i årskurs fem
samt 79 % i årskurs åtta gällande elever inom Lunds stad.
Frågor som har ställts har berört elevers upplevelse av stress såväl i
allmänhet som specifikt kopplat till skoluppgifter efter skoltid. Vidare
har ställts frågor gällande upplevd trygghet under skolraster och lektioner
samt frågor beträffande upplevda kränkningar, motivation, återkoppling
från lärare gällande skolarbete samt tydliggörandet av
skolundervisningens mål.
Förvaltningens utvecklingsgrupp kommer nu att fokusera på fortsatt
analys av enkätsvaren samt initiera en resultatdialog.

Beslut
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Yttrande till kommunrevisionen
avseende granskning av
biblioteksverksamheten
Dnr BSL 2016/0305

Sammanfattning
Kommunrevisionen har begärt att barn- och skolnämnd Lunds stad ska
avge yttrande med planerade åtgärder utifrån iakttagelserna i
revisionsrapport från Ernst & Young, rubricerad ”Granskning av
biblioteksverksamheten”. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunrevisionen senast den 31 augusti 2016.
Revisionens bedömning utifrån granskningen av skolbiblioteksverksamheten är att skolorna uppfyller skollagens krav på tillgång till
skolbibliotek, men att inte alla skolbibliotek uppfyller skolinspektionens
krav på tillgång till informationsteknik och andra medier. Vidare
rekommenderas kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnderna
samt utbildningsnämnden att
 i arbetet med nästa biblioteksplan, säkerställa att planen genom
hela sin giltighetstid fungerar som ett styrande dokument och att
den följs upp och utvärderas i enlighet med bibliotekslagen.
 i samband med arbetet med intern kontroll säkerställa att
nämndernas styrdokument inför kommande verksamhetsår är
aktuella samt att revidera de styrdokument som inte är aktuella.
 säkerställa att giltiga avtal alltid finns inom väsentliga
inköpsområden och att direktupphandlingar till ett värde över
100 000 kronor dokumenteras i enlighet med lagen om offentlig
upphandling.
Avseende den första rekommendationen anser barn- och skolförvaltning
Lunds stad att kommande biblioteksplan kan betraktas som ett
styrdokument utöver det som redan står i skollagen. Övriga två
rekommendationer berör endast kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde. Vad gäller det faktum att alla skolbibliotek inte
uppfyller skolinspektionens krav på tillgång till informationsteknik och
andra medier, anför barn- och skolförvaltning Lunds stad att de skolor
som saknar läsplattor eller datorer i skolbiblioteken istället tillhandahåller
det i respektive klassrum samt att skolorna har avtal med t.ex. Swedish
Film och Nationalencyklopedin (NE) avseende film.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Revisionsrapport avseende granskning av biblioteksverksamheten i
Lunds kommun, inkommen den 30 maj 2016
Missiv från kommunrevisionen, inkommet den 30 maj 2016
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 30 maj 2016

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Yttrande över kommunrevisionens rapport
gällande biblioteksverksamheten”.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Yttrande över motion ”Betyg från
årskurs fyra i grundskolan”
Dnr BSL 2016/0204

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Hans-Olof
Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD), Christoffer Brinkåker (SD) samt
Gunilla Hedlund (SD), rubricerad ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan” för yttrande till barn- och skolnämnderna. Yttrande ska ha
inkommit till kommunstyrelsen senast den 1 augusti 2016.
Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Lunds
kommun ska ansöka hos Skolverket om att få delta som försökskommun
med betyg från årskurs fyra, vilket igångsätts under 2017 i enlighet med
beslut i riksdagen 2015. En överenskommelse på riksplanet har den 11
februari 2015 gjorts mellan Socialdemokraterna, Moderaterna,
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna
angående en försöksverksamhet inom vilken skolor ges möjlighet att ge
betyg från årskurs 4. I överenskommelsen framgår det att Skolverket ska
samordna försöket och att ansökan om deltagande ska ställas av
skolhuvudmannen till Skolverket. Förutsättningen för att ansöka om
deltagande i försöksverksamheten gällande att ge betyg från årskurs 4 är,
enligt partiöverenskommelsen den 11 februari 2015, att det finns intresse
hos skolans ledning och lärare samt att samråd har skett med
vårdnadshavare.
Skolverket ska på uppdrag av regeringen (U2015/03990/S) utvärdera


i vilken grad betyg från åk 6 har påverkat elevernas resultat i
förhållande till kunskapskraven



om betygen har bidragit till att fler elever, som inte befaras nå
kunskapskraven som minst ska uppnås, har fått extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen



om betygen har lett till en tydligare information till elever och
föräldrar om elevernas kunskapsutveckling och utveckling i
övrigt.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att resultatet av
Skolverkets utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska
redovisas i december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar
ställning till om deras skolenhet ska ansöka om att delta i
försöksverksamheten med betyg från årkurs 4.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att motionen ska anses
besvarad utifrån vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna avseende betyg från årskurs fyra i
grundskolan, daterad den 29 mars 2016
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 maj 2016

Yrkanden
Gösta Eklund (V) yrkar att barn- och skolnämnd Lunds stad ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Elin Gustafsson (S), Lars Hansson (L), Mattias Horrdin (C), Yanira
Difonis (MP) och Vera Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, förvaltningens
förslag om att anse motionen besvarad samt yrkande från Gösta Eklund
(V) om att nämnden ska föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ordförande ställer därefter proposition på de två förslagen och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med vad som
anges i barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 49

Uppdrag från kommunfullmäktige om
att utreda förutsättningarna för att
uppfylla målsättningen för
gruppstorlek i förskolan
Dnr BSL 2016/0307

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund har i ekonomi- och verksamhetsplan för
2016-2018 gett de två barn- och skolnämnderna i uppdrag att utreda
ekonomiska, samt personal- och lokalmässiga förutsättningar för att
uppfylla kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad beräknar en investeringskostnad
om 148 miljoner kronor, som avser fyra nya enheter med vardera sex
avdelningar samt en årlig driftskostnad om 49 miljoner kronor avseende
lokaler och personal för att uppfylla målsättning för gruppstorlek i
förskolan år 2016.
Enligt den senaste befolkningsprognosen (april 2016) kommer inte
behovet av nya förskoleplatser att öka under perioden 2017-2018. En viss
ökning beräknas ske först år 2019, men enligt SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) är prognosen osäker.

Beslutsunderlag
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 18 maj 2016

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse
”Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna för
att uppfylla målsättning för gruppstorlek i förskolan” som svar på
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i ekonomi- och
verksamhetsplan för 2016-2018.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 50

Ekonomisk uppföljning per den 30
april 2016
Dnr BSL 2016/0268

Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 30 april 2016 enligt den
modell som nämnden har beslutat om vid införandet av direkt skolpeng
2008.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 13 maj 2016

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna ekonomisk uppföljning per den 30 april 2016 och lägga
den till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 51

Beställning av Magle förskola
Dnr BSL 2016/0006

Sammanfattning
Lunds kommun beräknas ha cirka 130 000 invånare år 2023 enligt
befolkningsprognos. För att undvika exploatering av åkermark
eftersträvas en förtätning av innerstaden avseende nya bostäder, handel
och service. Vid brist på mark i innerstadsmiljön krävs effektiva och
kreativa lösningar vid etablering för att möta befolkningstillväxten.
Förskolor och skolor utgör fundamentala komponenter inom
stadsplaneringen, då snabba förändringar kan komma att kräva en
successiv utbyggnad av dessa med möjlighet till flexibilitet i
användningen av lokaler och utemiljö.
Genom en verksamhetsanpassning av befintliga lokaler på Magleskolan i
fastigheten Själabodarna 16 i Lunds innerstad etableras en förskola om
fyra avdelningar med plats för 60 barn. Förslaget innefattar tillskapande
av en utemiljöyta och lekyta i två plan om cirka 2035 kvm, som
möjliggör en lekyta om 30 kvm per barn. I förslaget ingår vidare tillgång
till en förskolebuss som bistår innerstadens förskolor i enlighet med
områdeslokalplanen 2015-2020.
Ett utökat antal förskoleplatser innebär en kapacitetsökning för Lunds
innerstad med målsättningen att möta den växande befolkningens behov i
enlighet med prognosen 2016-2021.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 mars 2015, § 26
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 14 oktober 2015, § 13
Förslag till beställning av förskola med fyra avdelningar samt
förskolebuss
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 juni 2016

Yrkanden
Jens Modéer (MP), Elin Gustafsson (S) och Gösta Eklund (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av befintliga
lokaler för Magleskolan inom fastigheten Själabodarna 16.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 52

Yttrande över detaljplan för
Hardebergabanan 1 med flera i Lund,
Lunds kommun, Skåne län
Dnr BSL 2016/0269

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har den 14 april 2016, § 75, beslutat att översända
förslag till detaljplan för Hardebergabanan 1 med flera i Lund, Lunds
kommun. Byggentreprenören JM AB och tekniska nämnden har ansökt
om upprättande av detaljplan för rubricerat område.
Stadsbyggnadskontoret har därefter på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat planförslag innehållande bostäder, förskola, hotell, parkmark,
möjlighet till centrumverksamhet samt byggrätt för besöksanläggning för
kultur inom planområdet.
I detaljplanen ingår byggrätt för cirka 150 bostäder samt förskola om fyra
avdelningar. För förskoleverksamheten prövas en mindre yta än 40 kvm
per barn, med en total yta om 2000 kvm. Förskolan ses som ett
pilotprojekt i en tät innerstadsmiljö och stort fokus kommer att ligga på
gestaltning av innergården samt en flexibel användning av hela
utomhusytan.
Behovet av platser i förskola bedöms öka under detaljplanens
genomförande. Barn- och skolnämnden ser positivt på att byggrätt för
förskola har medtagits i detaljplanen. Barn- och skolnämndens inriktning
vid beställning av nya förskolor är att öka antalet avdelningar. Få
avdelningar medför dyrare drift och ger inte samma fördelar vad avser
exempelvis samverkan mellan personal. Barn- och skolnämnden vill att
det ska säkerställas utrymme för minst fyra avdelningar förskola.
Gällande utemiljö har nämnden beslutat att godkänna en mindre yta än
vad som tidigare har använts vid beställningar. För fortsatt planering bör
underlaget för ”Lekvärdesfaktor” som har framarbetats i Lunds kommun
användas. Nämnden bedömer att frågan behöver bevakas vid
genomförande av planen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar, daterade den 1 april 2016
Byggnadsnämndens beslut den 14 april 2016, § 75
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 31 maj 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna upprättat förslag till yttrande över detaljplan för
Hardebergabanan 1 med flera i Lund samt översända detsamma till
byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 53

Yttrande över detaljplan för Sankt
Jakob 4 och 13 i Lund, Lunds
kommun, Skåne län
Dnr BSL 2016/0270

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har den 14 april 2016, § 78, beslutat att översända
förslag till detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13 i Lund, Lunds kommun.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra
nygårdsbebyggelse inom fastigheten Sankt Jakob 4 och 13 medelst
förtätning. Enligt förslaget ska bottenvåningarna på ny och befintlig
gårdsbebyggelse i huvudsak användas för verksamheter och handel med
syfte att skapa en genomströmning av besökare till centrum över
fastigheternas två gårdar. Övriga våningsplan på den föreslagna nya
bebyggelsen föreslås utgöra bostäder. Planförslaget syftar även till att
bevara den ur kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla
bebyggelsen inom fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13.
Sammanfattningsvis innefattar planförslaget nya och utökade byggrätter
på gårdarna på Sankt Jakob 4 och 13 samt skydds- och
varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse.
Barn- och skolnämnden bedömer att detaljplanens omfattning inte
påverkar behovet av skol- eller förskolelokaler i området. Utbyggnaden
bedöms vara av så ringa omfattning att en eventuell befolkningsökning
ryms inom befintlig lokalkapacitet för skola och förskola.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar, daterade den 1 april 2016
Byggnadsnämndens beslut den 14 april 2016, § 78
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 31 maj 2016

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna upprättat förslag till yttrande över detaljplan för Sankt
Jakob 4 och 13 i Lund samt översända detsamma till
byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 54

Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr BSL 2015/0856

Sammanfattning
Följande delegeringsbeslut har i enlighet med 6 kap. 35 §
kommunallagen (1991:900) redovisats vid barn- och skolnämnd Lunds
stads sammanträde den 8 juni 2016:
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/barnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 2
1. Beslut om att bifalla ansökan om uppskjuten skolstart läsåret
2016/2017, dnr BSL 2016/0298
Datum för beslut: 2016-04-07
Delegat: Rektor F-5, Eva Rading
2. Beslut om att bifalla ansökan om uppskjuten skolstart läsåret
2016/2017, dnr BSL 2016/0368
Datum för beslut: 2016-05-04
Delegat: Rektor Britt Markusson
3. Beslut om att bifalla ansökan om uppskjuten skolstart läsåret
2016/2017, dnr BSL 2016/0369
Datum för beslut: 2016-05-26
Delegat: Rektor Malin Pantzar
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/barnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 4a
1. Beslut om att bifalla ansökan om skolbyte inom kommunen
Datum för beslut: 2016-05-18
Delegat: Rektor Cornelia Malm
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/barnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 13
1. Beslut om särskoletillhörighet för elev
Datum för beslut: 2016-02-16
Delegat: Verksamhetschef Peter Walther
2. Beslut om särskoletillhörighet för elev
Datum för beslut: 2016-02-16
Delegat: Verksamhetschef Peter Walther
3. Beslut om placering i träningsskola för elev
Datum för beslut: 2016-02-16
Delegat: Verksamhetschef Peter Walther
4. Beslut om särskoletillhörighet för elev
Datum för beslut: 2016-04-05
Delegat: Verksamhetschef Peter Walther

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

5. Beslut om inriktning särskola för elev
Datum för beslut: 2016-04-15
Delegat: Verksamhetschef Peter Walther
6. Beslut om placering i träningsskola för elev
Datum för beslut: 2016-04-19
Delegat: Verksamhetschef Peter Walther

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut samt lägga
densamma till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll

25 (31)

Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 55

Anmälningar om kränkande
behandling 2016
Dnr BSL 2015/0857

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat redovisning av upprättade anmälningar om
kränkande behandling i verksamheten under april-maj 2016.

Justerare

Skola

Åk

Blåtunga förskola

fsk

BSL 2016/0284

Dnr.__

Delfinskolan

3

BSL 2016/0327

Delfinskolan

3

BSL 2016/0328

Flygelskolan

F

BSL 2016/0188

Flygelskolan

4

BSL 2016/0192

Flygelskolan

4

BSL 2016/0344

Fäladsskolan

4

BSL 2016/0297

Fäladsskolan

5

BSL 2016/0332

Fågelskolan

8

BSL 2016/0339

Fågelskolan

3

BSL 2016/0235

Fågelskolan

2

BSL 2016/0238

Fågelskolan

2

BSL 2016/0248

Fågelskolan

2

BSL 2016/0233

Fågelskolan

7

BSL 2016/0184

Gunnesboskolan

5

BSL 2016/0183

Gunnesboskolan

5

BSL 2016/0236

Gunnesboskolan

3

BSL 2016/0244

Gunnesboskolan

3

BSL 2016/0249

Händelse (misstanke om)
Fysisk kränkning, pedagog
mot elev
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Digital kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Fysisk kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Verbal kränkning, pedagog
mot elev
Verbal kränkning
elever emellan
Verbal kränkning
elever emellan
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Fysisk och verbal kränkning

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll

26 (31)

Sammanträdesdatum

2016-06-08

Justerare

Gunnesboskolan

4

BSL 2016/0295

Gunnesboskolan

1

BSL 2016/0287

Gunnesboskolan

4

BSL 2016/0250

Gunnesboskolan

3

BSL 2016/0251

Gunnesboskolan

5

BSL 2016/0274

Gunnesboskolan

7

BSL 2016/0282

Järnåkraskolan

5

BSL 2016/0234

Järnåkraskolan

7

BSL 2016/0239

Järnåkraskolan

5

BSL 2016/0234

Lerbäckskolan

9

BSL 2016/0202

Lerbäckskolan

9

BSL 2016/0229

Lerbäckskolan

2

BSL 2016/0229

Palettskolan

2

BSL 2016/0291

Palettskolan

F

BSL 2016/0285

Palettskolan

F

BSL 2016/0286

Tunaskolan

3

BSL 2016/0185

Tunaskolan

6

BSL 2016/0260

Vårfruskolan

3

BSL 2016/0261

Vårfruskolan

6

BSL 2016/0262

Vårfruskolan

6

BSL 2016/0262

Östratornskolan

7

BSL 2016/0187

Östratornskolan

9

BSL 2016/0189

Östratornskolan

8

BSL 2016/0190

elever emellan
Fysisk kränkning elever
emellan
Fysisk kränkning elever
emellan
Fysisk kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Digital kränkning elever
emellan
Fysisk kränkning elever
emellan
Verbal kränkning, pedagog
mot elev
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Digital kränkning
elever emellan
Digital kränkning
elever emellan
Digital kränkning
elever emellan
Fysisk kränkning
elever emellan
Fysisk kränkning
elever emellan
Verbal kränkning
elever emellan
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Fysisk kränkning elever
emellan
Fysisk kränkning, pedagog
mot elev
Fysisk kränkning, pedagog
mot elev
Verbal kränkning elever
emellan
Fysisk och verbal kränkning
elever emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll

27 (31)

Sammanträdesdatum

2016-06-08

Östratornskolan

7

BSL 2016/0191

Östratornskolan

7

BSL 2016/0277

Östratornskolan

8

BSL 2016/0278

Östratornskolan

8

BSL 2016/0279

Östratornskolan

8

BSL 2016/0280

Östratornskolan

9

BSL 2016/0281

emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Verbal kränkning elever
emellan
Verbal kränkning, pedagog
mot elev
Verbal kränkning, pedagog
mot elev
Verbal kränkning, pedagog
mot elev
Digital kränkning elever
emellan

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 1 juni 2016

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av anmälningar om kränkande
behandling under april-maj 2016 samt lägga den till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 56

Anmälningar 2016
Dnr BSL 2016/0256

Sammanfattning
Följande meddelanden har redovisats vid barn- och skolnämnd Lunds
stads sammanträde den 8 juni 2016:
1. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 85, avseende
Johanna Anehus (M) avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnd Lunds stad
2. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 90, avseende
årsredovisning 2015 för Lunds kommun och dess bolag
3. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 102, avseende
motion från Lars Hansson (L) och Philip Sandberg (L) om likvärdig
PRAO för alla elever i kommunen
4. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 107, avseende
medborgarförslag om en utflyktsbuss för skolelever i Lunds kommun
5. Beslut från kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 117, avseende
utvärdering av nämndernas interna kontrollarbete 2015 samt
handlingsplaner för 2016
6. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 159, avseende
delårsrapport per den 31 mars 2016
7. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 162, avseende förslag
till fördelning av tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar
8. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 163, avseende
lokalbeställning gällande Idalaskolan samt idrottshall på Idala i Veberöd
9. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 167, avseende
hyresavtal gällande förskola inom fastigheten Sofieberg 1
10. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 168, avseende
beställning av Brunnshögsskolan
11. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 172, avseende
kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun samt handlingsplan för
2016-2017

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

12. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 178, avseende
framtagande av ny informationsredovisning för Lunds kommun
13. Beslut från kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 206, avseende
placering av en ny gymnasieskola i Lund
14. Beslut från kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 207, avseende
beställning av en flexibel enhet på Kämnärsrätten i Lund
15. Beslut från barn- och skolnämnd Öster den 27 april 2016, § 67,
avseende revidering av information och avgifter för förskoleverksamhet,
pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet
16. Beslut från utbildningsnämnden den 18 maj 2016, § 62, avseende
redovisning av insynsrapporter från hösten 2015 gällande fristående
verksamheter
17. Beslut från Skolinspektionen avseende uppföljning av tillsyn gällande
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Lunds
kommun, dnr BSL 2015/0831
18. Beslut från Skolinspektionen avseende uppföljning av tillsyn gällande
fritidshemsverksamheten i Lunds kommun, dnr BSL 2015/0831
19. Beslut från Skolverket avseende statsbidrag för hjälp med läxor eller
annat skolarbete 2016 för huvudmän inom skolväsendet
20. Underrättelse från byggnadsnämnden om att detaljplan för Vildanden
12 med flera i Lund har vunnit laga kraft
20. Föreläggande från miljönämnden angående Kulans öppna förskola
inom fastigheten Norra Fäladen 4:1 i Lunds kommun
21. Protokoll från barn- och skolförvaltning Lunds stads
samverkansgrupp den 2 maj 2016
22. Protokoll från barn- och skolförvaltning Lunds stads
samverkansgrupp den 7 juni 2016
23. Skrivelse avseende ogiltig frånvaro för elev
24. Skrivelse angående elevs fullgörande av skolplikt

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (31)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av anmälningar samt lägga
densamma till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 57

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektör Mats Jönsson informerar om aktuella åtgärder för att minska
personalens sjukfrånvaro. Förvaltningen har nu som ambition att ha
maximalt 30 medarbetare per chef, vilket är ett led i detta arbete. Syftet
är vidare att stärka barn- och skolförvaltning Lunds stads attraktionskraft
som arbetsgivare.
En sammanslagning av två skolområden, Järnåkra och Klostergården,
kommer att genomföras. Risk- och konsekvensanalys har upprättats och
facklig samverkan har ägt rum den 7 juni 2016.
Utvecklingsledare Tomas Ekstedt går i pension under sommaren 2016.
Barn- och skolförvaltningen har rekryterat Ann Edvik, som idag arbetar
som rektor i Malmö stad. Ann Edvik, som i grunden är lärare i åk 4-9,
tillträder sin nya tjänst som utvecklingsledare den 1 september 2016.
Sebastian Rånes är rekryterad som ny lokalplanerare. Han kommer
närmast från en tjänst som lokalsamordnare i Malmö stad.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har initierat ett utökat samarbete
med specialpedagogiska skolmyndigheten, som ansvarar för
skolverksamheten på Östervångsskolan, en av fem specialskolor i statlig
regi, som vänder sig till elever med hörselnedsättning. Östervångsskolan
har vid årsskiftet 2015/2016 flyttat sin verksamhet till Tunaskolans
lokaler i Lund. En av förhoppningarna med detta samarbete var att bygga
goda relationer mellan elever på de båda skolorna. Det finns nu tydliga
indikationer på att så sker. Verksamheterna kommer att fortsätta att
arbeta med elevrelationer framöver med målsättningen att skapa en god
anda på skolorna.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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