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§ 80

Information: Forskningsöversikt stress

Dnr BSL 2016/0568

Sammanfattning
Elia Psouni, docent vid Psykologiska institutionen, Lunds
universitet informerar nämnden om vad forskningen säger om stressorer i
skolan. Vad är det som stressar våra barn och ungdomar, vilka
mekanismer ligger bakom och på vilket sätt kan vi arbeta vidare för
att förebygga och minska stressen i skolan?

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 81

Information: Virtuella klassrum

Dnr BSL 2016/0569

Sammanfattning
Jessica Pettersson, rektor och Veronica Monell biträdande rektor från
Svaneskolan berättar om skolans digitala utvecklingsarbete och hur man
kan hitta nya vägar till lärande genom att låta pedagogik och innehåll
samspela med teknologi. På skolan arbetar man i årskurs 6-9 dels med så
kallade ”flippade klassrum” men också med spel som bygger på
pedagogiken upplevelsebaserat lärande exempelvis
”Demokrativerkstaden”.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 82

Beslut om Planeringsunderlag för
lokalplan 2017-2021

Dnr BSL 2016/0455

Sammanfattning
Lunds kommun har infört en ny investeringsprocess som påverkar Barnoch skolnämnd Lund stads lokalplanering. Den nya
investeringsprocessen ställer krav på förändringar för nämndens egen
process kring lokaler. Ärendet innehåller de planeringsförutsättningar
som ska styra framtagandet av en ny lokalplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28 Lokalplan med geografiska delområden
Scenario 2021 Centrum torn 2016-08-31
Scenario 2021 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården 2016-08-31
Scenario 2021 LSR 2016-08-31
Scenario 2021 Linero - Råbylund, Tuna - Mårtens fälad, Östra torn Brunnshög 2016-08-31
Scenario 2021 Norra fäladen 2016-08-31
Huvuddokument 31 augusti 2016-08-31
Befolkningsprognos förskola 2016-09-28

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Lars Hansson (L) yrkar
att ha ”Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021”, som underlag för
investeringsäskanden vid nämndens sammanträde i december 2016. Med
den ändringen att avsnitt 1.2 ska ha lydelse i enlighet med Bilaga § 82.
att uppdra åt förvaltningen att utöver de föreslagna scenarierna även
utreda följande alternativa scenarier:
•

Som alternativ till den stora högstadiebyggnaden på Lerbäck bör
utredas att istället tidigarelägga högstadieskolan i Stångby.

•

På Östra Torn/Linero bör förvaltningen ta fram ett alternativt
scenario som bättre tillgodoser mellanstadiebehoven.

Yanira Difonis (MP), Mattias Horrdin (C) och Vera Johnsson (M)
instämmer i Elin Gustafssons och Lars Hanssons yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Elin Gustafssons (S) och
Lars Hanssons (L) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

ha ”Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021”, som underlag för
investeringsäskanden vid nämndens sammanträde i december 2016.
Med den ändringen att avsnitt 1.2 ska ha lydelse i enlighet med
Bilaga § 82.

att

uppdra åt förvaltningen att utöver de föreslagna scenarierna även
utreda följande alternativa scenarier:
- Som alternativ till den stora högstadiebyggnaden på Lerbäck bör
utredas att istället tidigarelägga högstadieskolan i Stångby.
- På Östra Torn/Linero bör förvaltningen ta fram ett alternativt
scenario som bättre tillgodoser mellanstadiebehoven.

Protokollsanteckningar
Lars Hansson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Större ombyggnader av skolor/förskolor bör inte ske samtidigt som
verksamhet bedrivs på enheten. Även vid mindre ombyggnader måste det
säkerställas att verksamheten inte i någon större omfattning påverkas
negativt av olägenheter som buller, damm, byggtrafik med
mera. Säkerhetsrisker för barn/elever i samband med byggnadsarbeten får
inte förekomma.”
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 83

Information: Investeringsprioriteringar

Dnr BSL 2016/0541

Sammanfattning
Information om planerade investeringar. Prioriteringarna tas upp i
nämnden för beslut på decembermötet. Löpande information/diskussion
på nämndens informationsmöten.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 84

Tilläggsbeställning av kök Södra
Råbylund

Dnr BSL 2016/0509

Sammanfattning
Ärendet innehåller en utökning av kök och matsal på skolan Södra
Råbylund till 450 portioner. Utökningen har sin grund i områdets
utveckling och är en förberedelse för att kunna utöka skolans kapacitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-12
Beställning Flexibel enhet på Råbylund tjänsteskrivelse
LOKALPROGRAM för flexibel enhet för förskola-skola 200 barn på
Råbylund 2013-11-28

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar
att hos kommunstyrelsen beställa förberedande åtgärder i tillagningskök
på skola Södra Råbylund så att dess kapacitet enkelt kan utökas till totalt
450 portioner.
Jens Modeér (MP), Yanira Difonis (MP) och Elin Gustafsson (S)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons (L) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen beställa förberedande åtgärder i
tillagningskök på skola Södra Råbylund så att dess kapacitet enkelt
kan utökas till totalt 450 portioner.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 85

Beställning idrottshall Lerbäckskolan

Dnr BSL 2016/0210

Sammanfattning
Beställningen gäller en ny idrottshall på Lerbäckskolan. Idrottshallen
beställs som trepositions idrottshall. Projektet finansieras inom Lunds
kommuns investeringsramar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28
Områdeslokalplan Lerbäck-Stångby BSN Lunds stad beslut
2014-03-19 § 26
Områdeslokalplan Centrum-Väster 2014-2018, beslut 2015-03-19 § 26
Detaljplanekarta med planbestämmelser Laga kraft 2014-09-16
Illustrationsplan - bilaga detaljplan 2014-09-16
Övergripande byggkostnadskalkyl 2016-06-08
Skiss - Ny 3 positions Idrottshall enligt Lokalprogram med trepositions
idrottshall Lerbäckskolan 2016-06-08

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar
att nämnden hos kommunstyrelsen beställer en ny 3 positioners
idrottshall vid Lerbäckskolan, att uppföras i enlighet med lokalprogram
reviderat 2016-06-08.
Lars Hansson (L) instämmer i Mårten Spannes yrkande och gör följande
tilläggsyrkande:
att byggnaden ska innehålla lämpligt placerade könsneutrala
omklädnings- och duschrum.
Elin Gustafsson (S), Mattias Horrdin (C), Jens Modeér (MP) och Vera
Johnsson (M) instämmer i Mårten Spannes yrkande och Lars Hanssons
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes (S) yrkande med Lars
Hanssons (L) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (25)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

att

nämnden hos kommunstyrelsen beställer en ny 3 positioners
idrottshall vid Lerbäckskolan, att uppföras i enlighet med
lokalprogram reviderat 2016-06-08.
byggnaden ska innehålla lämpligt placerade könsneutrala
omklädnings- och duschrum.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Servicenämnden/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (25)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 86

Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl
i Lund, Lunds kommun Granskningshandling

Dnr BSL 2016/0578

Sammanfattning
Ärendet avser granskning av Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl i
Lund, Lunds kommun. Stadsbyggnadskontoret har genomfört samråd för
detaljplanen vilket Barn- och skolnämnden yttrat sig över. I detaljplanen
ingår byggrätter för ca 150 bostäder och fyra avdelningar förskola. För
förskoleverksamheten testas en mindre yta än 40 kvm per barn, totalt
2000 kvm.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-12
Tjänsteskrivelse 2016-06-08 Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl i
Lund, Lunds kommun – samråd
BN Tjänsteskrivelse 2016-04-01 Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl
BN Planbeskrivning 2016-04-01 Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2016-04-01
Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl
BN Beslut 2016-04-14 § 75 Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl.
Samråd
BN Underrättelse-Samråd 2016-04-29 Detaljplan för Hardebergabanan 1
m fl - Nämnder

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse 2016-10-12
Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl i Lund, Lunds kommun Granskningshandling.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 87

Nedläggning av Ulrikedals förskola

Dnr BSL 2016/0496

Sammanfattning
Ärendet innehåller nedläggning av Ulrikedals förskola 2 avdelningar.
Verksamheten är flyttad sedan oktober 2015 och idag bedrivs ingen
förskoleverksamhet i lokalerna. Bedömningen av lokalerna är att de inte
är ändamålsenliga och en nedläggning påverkar inte kapaciteten för
skolområdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-30 Nedläggning av Ulrikedals förskola

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

säga upp hyresavtal för Ulrikedals förskola samt
godkänna nedläggning av verksamheten.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 88

Beslut om yttrande över remiss:
”Handlingsplan mot våld i nära
relationer 2017-2022”

Dnr BSL 2016/0495

Sammanfattning
Kommunkontoret antog den 25 augusti 2011 den kommunövergripande
handlingsplanen för att morverka våld mot kvinnor 2011-2016.
Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2016 att remittera Plan mot våld
i nära relationer 2017-2022 till berörda nämnder/förvaltningar.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad besvarar utifrån det som berör
förvaltningens verksamheter. Barn- och skolförvaltning Lunds stad är
positiva till en fortsatt satsning på förebyggande och åtgärdande arbete
med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är
också positiva till att byta rubrik på planen.

Beslutsunderlag
Barn och Skolförvaltning Lunds stad yttrande över ”Plan mot våld i nära
relationer 2017-2022”, den 3 oktober 2016, Dnr BSL 2016/0495.
Plan mot våld i nära relationer

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Samtliga ledamöter instämmer i Elin Gustafssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande till Socialnämnden i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Yttrande över handlingsplan mot våld i nära
relationer 2017-2022”, daterad 2016-10-03.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 89

Remiss: Samordning ansvar och
kommunikation- ökad kvalitet i
utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar
(Utbildningsdepartementets
betänkande(SOU 2016:46))

Dnr BSL 2016/0471

Sammanfattning
Utbildningsdepartementets betänkande, SOU 2016:46, föreslår en rad
åtgärder för att öka måluppfyllelsen i skolan för elever med dövhet,
hörselnedsättning och grav språkstörning som idag, enligt utredningen,
har en svår skolsituation. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att inlämna
yttrande senast 25/11. Barn- och skolnämnd Lunds stad har i sin tur tagit
del av denna remiss och ska inkomma med yttrande till KS.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det råder en osäkerhet
kring kostnadseffekterna för kommunen, balansen mellan statsbidrag och
faktiska kostnader. Utredningens siffror visar en kommunal kostnad på
mellan 192 000:- och 283 000:- per elev och år. Enligt kommunens
ekonomer ligger kostnaden per elev på minst 400 000:- per elev och år
för inrättandet av SAK-miljöer.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det är positivt att det görs
nationella satsningar på målgruppen dövhet, hörselnedsättning, grav
språkstörning samt att det är positivt att förslagen ger barn ökade
möjligheter att få undervisning nära hemmet.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det råder tveksamheter
kring huruvida undervisningskvaliteten kommer att kunna bibehållas för
målgruppen då förslaget innebär att flera specialskolor på sikt kommer
att stängas. Tillgången på personal inom undervisningsområdet är i
dagsläget begränsat och att i nuvarande rekryteringsläge decentralisera
undervisningen kan innebära en sänkning av undervisningskvaliteten för
barn i målgruppen.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att den eventuella
avvecklingen av Östervångsskolan kommer att innebära större krav och
kostnader för kommunen för undervisningen för målgruppen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (25)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, yttrande över
utbildningsdepartementets betänkande SOU 2016:46 ”Samordning,
ansvar och kommunikation – ökad kvalitet i utbildningen för elever med
vissa funktionsnedsättningar” dnr BSL 2016/0471.
Utbildningsdepartementets betänkande SOU 2016:46.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med tjänsteskrivelse
”Yttrande över: Samordning ansvar och kommunikation – ökad
kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”
(Utbildningsdepartementets betänkande (SOU 2016:46))

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 90

Beslut om projektplan ”Organisation
och finansiering för nyanlända elever ,
särskild belysning av
resursfördelningen för
studiehandledning” (EVP-uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016)

Dnr BSL 2016/0506

Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige, EVP 2017-2019, har Barn- och
skolnämnd Lunds stad fått ”att utreda organisation och finansiering för
nyanlända elever, och i utredningen belysa resursfördelningen för
studiehandledning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång, bilaga 1
Uppdragets syfte
•

att utveckla en bättre utbildning för nyanlända

•

att utreda finansieringen

•

att belysa resursfördelningen för studiehandledning

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-10-05
Projektplan 2016-10-03
Komunfullmäktiges beslut den 2016-06-15 §139 Dnr 2014/0680

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa projektplanen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (25)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 91

Beslut om projektplan ”Organisation
och finansiering av särskola” (EVP
uppdrag från kommunfullmäktige juni
2016)

Dnr BSL 2016/0507

Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
resursfördelningsmodell fattades beslut om att ge BSN Lunds stad i
uppdrag att utreda ”Organisation och finansiering av särskola och Lunds
skolors resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott”
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång, bilaga 1
Uppdragets syfte
•

Utifrån den organisationsutredning som presenterades för
nämnden 2014 konkretisera dess intentioner.

•

Se över prissättningen för grundsärskoleelever i samverkan med
samverkanskommunerna. Prissättningen ska följa skollagens
intentioner

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-10-05
Projektplan 2016-10-03
Komunfullmäktiges beslut den 2016-06-15 § 139 Dnr 2014/0680

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa projektplanen

Beslut expedieras till:
Barn och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 92

Beslut om projektplan ”Belysa
möjligheten att tilläggsbelopp fördelas
via en gemensam pott” (EVP-uppdrag
från kommunfullmäktige juni 2016)

Dnr BSL 2016/0590

Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
resursfördelningsmodell fattades beslut om att ge BSN Lunds stad i
uppdrag att utreda ”Organisation och finansiering av särskola och Lunds
skolors resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott”
Uppdraget ska också ses mot bakgrund att det i juli 2016 genomfördes
förändringar i skollagen som syftade till att tydliggöra att det s.k.
tilläggsbeloppet för särskilt stöd till barn och elever ska vara individuellt
bestämt utifrån barnets eller elevens behov.
Projektet genomförs i samråd med utbildningsnämndens uppdrag ”att
utarbeta gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation av
omfattande behov av särskilt stöd”
Uppdragets syfte
Mot bakgrund av ny lagstiftning för hur tilläggsbelopp för omfattande
behov av särskilt stöd ska tillämpas utarbetas för Lunds kommun
gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation av omfattande
behov av särskilt stöd. I samråd med utbildningsförvaltningen utreds
möjligheten att tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång, bilaga 1

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-10-05
Projektplan 2016-10-03
Komunfullmäktiges beslut den 2016-06-15 § 139 Dnr 2014/0680

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

fastställa projektplanen.

Utdragsbestyrkande

19 (25)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Beslut expedieras till:
Barn och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (25)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 93

Beslut om projektplan ”Organisation
och finansiering av Lunds skolors
resurscentrum (EVP-uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016)

Dnr BSL 2016/0508

Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
resursfördelningsmodell fattades beslut om att ge BSN Lunds stad i
uppdrag att utreda ”Organisation och finansiering av särskola och Lunds
skolors resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott”
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång, bilaga 1
Uppdragets syfte
Utifrån organisationsutredning 2013, utvecklingen av denna 2016,
konkretisera dessas intentioner och föreslå tidplan för genomförande
Utreda om barn i behov av omfattande särskilt stöd i F-klassen ska ingå i
Lunds skolors resurscentrums uppdrag
Utreda hur pengar kan följa eleven på ett smidigt och flexibelt sätt samt
koppla finansiering till de till tidigare organisationsutredningar
Presentera en finansieringsmodell för Lunds skolors resurscentrum

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-11-08
Projektplan 2016-11-08
Komunfullmäktiges beslut den 2016-06-15 §139 Dnr 2014/0680

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa projektplanen.

Beslut expedieras till:
Akten
Barn och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (25)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 94

Anmälningar om kränkande
behandling 2016

Dnr BSL 2015/0857

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som
inregistrerats 2016-09-01- 2016-09-30 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 3 oktober
2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om
kränkande behandling, september 2016” till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 95

Redovisning av delegationsbeslut
2016

Dnr BSL 2015/0856

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 12
oktober 2016:
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Lönnen förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket tisdagar mellan klockan 14-16 t.o.m. 2016-12-21.
Nr 28/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Fågel Blå förskola: Beslut att avslå ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket.
Nr 29/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

konstatera delegationsbesluten redovisade och lägga dem till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 96

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 12 oktober

Dnr BSL 2016/0576

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till nämndsammanträdet den 12 oktober:
•

Skrivelse från Liberalerna ”Lärarlyftet ska ge permanenta
lönehöjningar”, Dnr BSL 2019/0598

•

Samverkansprotokoll BSF Lunds stad 2016-10-10 (ojusterat).

Beslutsunderlag
Se Mötesportalen.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga anmälningarna till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 97

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:

Justerare

•

Internatet i Helsingör i vilket samtliga skolledare och
utvecklingsledare deltar. På agendan står bland annat en
föreläsning av David Didau som just nu är aktuell med en bok
med den utmanande titeln ”Tänk om allt du vet om utbildning är
fel!”. På sociala medier är David Didau en av Storbritanniens
största namn inom utbildningssektorn. Han är skribent, föreläsare
och författare och har 15 års erfarenhet av att undervisa. Avsikten
är att Didau ska hålla föredrag för samtliga pedagoger på Arenan i
mars.

•

Den höga sjukfrånvaron som är en anledning till att Lunds
kommun i år hamnade på plats 21 av totalt 290 i Lärarförbundets
rankning av skolkommuner. Ett aktivt arbete för att komma
tillrätta med sjukfrånvaron pågår. En konkret åtgärd som redan
har vidtagits är att inga fler utvecklingssamtal med föräldrar ska
ske på kvällstid. Från och med höstterminen 2016 hålls
utvecklingssamtalen på dagtid, fram till klockan 17. En annan
åtgärd är att se till att cheferna har tillräckligt med tid för sina
anställda och därför har ett tak införts på max 30 medarbetare per
chef.

Utdragsbestyrkande

25 (25)

1.2 Planeringsdirektiv
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.

Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt ställningstagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall det är möjligt
ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer. Integration gynnar
alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång för verksamheten som
kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.
Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår. Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det fria skolvalet och aktivt välja
skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer, oavsett familjebakgrund, utnyttjar
det fria skolvalet.
Genom profilering kan skolor göras attraktiva för målgrupper bortom närområdet.

Skolstorlek och skolvägar
Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet, samt
behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs större än så
ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.
För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter till
kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.

Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande bebyggelse.
Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska byggas i så pass god
tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar) undviks. Ett växande område
ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas möjligheten att gå i en skola nära hemmet.
Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis
samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget
när ett behov är identifierat inom ett rimligt tidsperspektiv.
S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor säkerhet kan förutse att den kommande
behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas. Samtidigt
kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer långsiktiga lösningar.
Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en acceptabel utemiljö. Lokaler i

paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare skolbyggnader, både ur pedagogiskt och
inomhusmiljömässigt perspektiv.

Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör därför lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som de idag
tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt.
Fritidshemmen ska inte ses som en separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.

Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten. Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att den totala
ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för verksamheten att
uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska understrykas att de pedagogiska
resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av lärares och pedagogers arbete.
Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i syfte att nya skollokaler ska bli både
kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun har
högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv när det gäller
att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste hanteras på ett sätt så att den inte
ger negativa effekter för verksamheten.

