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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-21

BSN 2018/1240

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-11-21 klockan
17.00–20.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Rita Borg (S)
Dennis Svensson (MP)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Mira Norrsell, Miljösamordnare, Kultur & Fritid
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalsamordnare, BSN
André Levin, Ekonomichef, BSN
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN
Aleksandra Rodenkrants Hagström, Verksamhetschef förskola
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR

Justerare

Alexander Lewerentz (M)

Paragrafer

§ 162-174

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, fredag 23 november 2018 kl 07:45

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BSN 2018/1240

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Alexander Lewerentz (M)

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Paragrafer

§ 162-174

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-18
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§ 162

Fastställande av föredragningslista och val
av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Alexander Lewerentz (M) och
ersättare Yanira Difonis (MP). Justering äger rum fredagen
den 23 november 2018 kl 07.45 på skolkontoret.
Yanira Difonis (MP), vice ordförande, vill vid dagens möte tacka
nämnden för ett gott samarbete, eftersom hon har förhinder att delta
vid nästa möte.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21

§ 163

Information om barn- och
skolförvaltningens miljöarbete

Kort muntlig information om genomförd miljörevision. Skriftlig
information sammanställs och kommer till nämnden senare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21

§ 164

Information om ekonomisk uppföljning per
31 oktober 2018

Dnr BSN 2018/0697

Sammanfattning
Barn- och skolnämndens helårsprognos visar ett nettounderskott på
ca 61 mnkr gentemot tilldelad ram på 2526,9 mnkr. Prognosen har
en volymavvikelse motsvarande ca 56 mnkr som ska kompenseras
enligt regelverket för direkt skolpeng. Kommungemensam
lokaleffektivisering på 5 mnkr saknar finansiering.
Osäkerhet råder framförallt kring införandet av ny HR-portal som
har försvårat uppföljningen av löner vilka är missvisande i
oktoberprognosen. En annan osäkerhetsfaktor i prognosen är
utfallet av löneökningen för lärarorganisationerna som blir klart i
december.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2018
dnr BSN 2018/0697
Bilaga Månadsrapport Oktober 2018

Beslut
BSN beslutar
att

godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 oktober
2018 och lägga den till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21

§ 165

Information om lokalplanering för barn- och
skolnämnden

Dnr BSN 2018/0424

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen informerar om förändringar i Barn- och
skolnämndens lokalplan. I ärendet finns en sammanställning av
beslutsgången samt tidsplanering för lokalplanen. Barn- och
skolförvaltningen informerar också om status för specifika projekt.
Vid detta möte informeras bland annat om följande:
-Utredning av lokalkapacitet för Vikingaskolan kommande läsår
-Processen kring ny skola i Stångby
-Förändringar i projektet kök Svaleboskolan
-Processen kring ny skola i Dalby
-Inriktning för planeringen av skolområdet LTÖ

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2018
dnr BSN 2018/0424
BSN Bilaga 1 2018-11-13 Information om lokalplanering
BSN Bilaga 2 2018-11-13 Status investeringsprojekt
BSN Bilaga 3 2018-11-13 LTÖ BSN alternativ
BSN Bilaga 4 2018-11-13 Samlad ytstudie skolor LTÖ Lund

Beslut
BSN beslutar
att

anse informationen föredragen och därmed tagen till
handlingarna.

Protokollsanteckningar
Centerpartiet och Moderaterna vill inte utesluta en planering för en
F-9 skola på Vikingaskolan.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21

§ 166

Remiss: Detaljplan för del av Vallkärratorn
10:3 m fl i Lund - samråd

Dnr BSN 2018/1170

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har 2017-02-13 mottagit ansökan om
ändring av detaljplan av tekniska nämnden för rubricerat område.
Kommunens ökade behov av bostäder leder till att genom detaljplan
pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.
Barn- och skolförvaltningen bedömer att planändringen inte
påverkar förvaltningens verksamheter. Det ökade antalet bostäder
ryms inom befintliga eller planerade skolor och förskolor.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-26 dnr BSN
2018/1170
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-09-07
Planbeskrivning, upprättad 2018-09-07

Beslut
BSN beslutar
att

som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens
skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Vallkärratorn
10:3 m.fl. i Lund.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21

§ 167

Remiss: Granskning av behörighet till
känsliga uppgifter samt interna kontroller

Dnr BSN 2018/1102

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska
behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga uppgifter samt
interna kontroller. Syftet med granskningen är att bedöma om
nämndernas och styrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och
loggkontroll i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt
sätt och med tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande
bedömningen är att Lunds kommun, i de flesta fallen, har en
tillräcklig intern kontroll avseende behörighetsfördelning och
kontroller av systemloggar i de IT-system som ingått i granskningen.
Inom ramen för granskningen har dock avvikelser noterats,
framförallt i ett av systemen, Unikum. Granskningen har visat att
barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden behöver se över
systemägarskapen i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen då
nuvarande organisation försvårar ansvarsutkrävande. Vidare har
granskningen visat att väl många funktioner ute i verksamheterna
tilldelats behörighet i Unikum då behörighetsfördelningen till del
sker via administratörer som arbetar i den. Vad gäller loggkontroller
finns det svårigheter att genomföra kontroll genom systemloggar i
Unikum och Procapita.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna att samtliga
nämnder ser över rutiner för gallring av behörigheter. Revisorerna
rekommenderar barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden
att:
- se över och säkerställa att ansvarsfördelningen avseende ägarskap
och förvaltning av granskade IT-system är tydlig
- säkerställa att systematiska loggkontroller genomförs i samtliga
system
- tillse att det finns ändamålsenliga rutiner för behörighetstilldelning
och roller

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2018
dnr BSN 2018/1102
Missiv: Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna
kontroller

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21
Revisionsrapport september 2018 – Granskning av behörighet till
känsliga uppgifter samt interna kontroller

Beslut
BSN beslutar
att
att

att
att

ställa sig bakom kommunrevisionens rekommendationer
det utifrån revisionens rekommendationer upprättas
personuppgiftsbiträdesavtal alternativt rättsakter för att
säkerställa ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande mellan
barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, samt
det i systemägarskapet ingår utveckling av systemen
ovan görs i samverkan mellan barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21

§ 168

Remiss: Motion från Agnetha Lindskog (KD)
”Man ska kunna lita på Lund”

Dnr BSN 2018/1138

Sammanfattning
Kristdemokraterna (KD) i Lund har, genom Agneta Lindskog,
överlämnat en motion om servicegaranti. KD föreslår i motionen att
Lunds kommun inför en servicegaranti, en garanti som ska fastställa
inom vilken tid olika tjänster ska utföras och vad konsekvenserna
blir om kommunen inte lyckas att utföra tjänsterna inom utsatt tid.
KD föreslår också att ekonomisk ersättning ska utgå till de
medborgare som inte får återkoppling inom ramarna för vad
servicegarantin utlovar.
Barn- och skolförvaltningen anser att förvaltningen, som utgör en
offentlig verksamhet, redan är reglerad utifrån myndigheters
serviceskyldighet. Inom Barn- och skolförvaltningen finns en
klagomålshantering reglerad genom skollagen, samt en reglerad
möjlighet för vårdnadshavare att anmäla till Skolinspektionen, Barnoch elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. Mot
bakgrund av detta anser Barn- och skolförvaltningen att Barn- och
skolnämnden inte bör ställa sig bakom motionen om servicegaranti,
särskilt inte delen med ekonomisk kompensation för utebliven eller
försenad service.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2018
dnr BSN 2018/0712
Motion från KD i Lund angående servicegaranti i Lunds kommun,
inkommit den 28 september 2018

Yrkanden
John Sunnqvist (KD) yrkar med instämmande av Staffan Bolin (L) att
barn- och skolnämnden bifaller motionen i dess helhet.
Yanira Difonis (MP) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S)
bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja till Yanira Difonis (MP) yrkande
Nej till John Sunnqvists (KD) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Yanira
Difonis (MP) yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande
propositionsordning.
Ja till Yanira Difonis (MP) yrkande
Nej till John Sunnqvists (KD) yrkande
Omröstningen utfaller med 6 röster för, 2 röster emot och 3 avstår.
Yanira Difonis (MP) - Ja
Kenth Andersson (S) Ja
Mårten Spanne (S) Ja
Jens Modéer (MP) Ja
Gösta Eklund (V) Ja
Staffan Bolin (L) Nej
Alexander Lewerentz (M) Avstår
Astrid Rugsveen (M) Avstår
Mattias Horrdin (C) Avstår
John Sunnqvist (KD) Nej
Monica Molin (S) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Yanira
Difonis (MP) förslag till beslut.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
John Sunnqvist (KD) anmäler reservation till förmån för eget
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (19)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 169

Verksamhetschef för elevhälsan

Dnr BSN 2018/1427

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska enligt gällande reglemente för nämnden
fullgöra de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom sitt
verksamhetsområde. Där det bedrivs hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska det enligt lagstiftningen finnas någon som
svarar för verksamheten (verksamhetschef). Vårdgivaren måste
därför utse en verksamhetschef. Nämndens beslut att utse en
verksamhetschef är ett personligt förordnande för en viss
namngiven person att ta över hela ansvaret som verksamhetschef.
Verksamhetschefens ansvar ska konkret dokumenteras i det
nämndbeslut enligt vilket verksamhetschefen utses.
Vårdgivaren är ansvarig för den vård som ges i skolan.
Verksamhetschefen ska säkerställa att patienternas behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Verksamhetschefen ansvarar också för att verksamheten tillgodoser
kraven på hög patientsäkerhet, erbjuder god kvalitet på vården samt
främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen svarar också för
ledning, planering och utveckling av verksamheten. I detta ingår
bland annat att se till att medarbetarna har rätt kompetens, får
fortbildning och har möjlighet att bedriva en god vård med hög
kvalitet. Rutiner och riktlinjer ska upprättas och revideras.
Avvikelser ska utredas och följas upp. Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), elever, vårdnadshavare och personal ska kunna vända
sig till verksamhetschefen i frågor som rör verksamheten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2018
dnr 2018/1427

Beslut
BSN beslutar
att

Justerare

från och med den 15 december 2018 utse Peter Walther som
verksamhetschef för den medicinska, psykologiska delen av
elevhälsan samt för logopeder verksamma inom barn- och
skolnämndens ansvarsområde enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)

Utdragsbestyrkande
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att
att

ge verksamhetschefen ansvar och arbetsuppgifter enligt ovan,
samt
ge skoldirektören i uppdrag att till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) anmäla Peter Walther som verksamhetschef och
Lex Maria-ansvarig.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningen
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Revidering av delegationsordning för barnoch skolnämnden

Dnr BSN 2018/0005

Sammanfattning
Delegationsordningen behöver kontinuerligt revideras utifrån
förändringar i organisationen eller i lagstiftning. Föreliggande förslag
innebär tillägg att rektor ansvarar för att praktisk
arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla elever under
sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Redigering av
texten om kränkande behandling inom förskola och skola. Att
skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar,
trakasserier eller sexuella trakasserier och beslut om åtgärder för att
förhindra kränkande behandling i framtiden.
Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med
den 21 november 2018.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2018
dnr BSN 2018/0005
Förslag till delegationsordning för barn- och skolnämnden i Lunds
kommun jämte försättsblad

Beslut
BSN beslutar
att

anta föreliggande förslag till delegationsordning för barn- och
skolnämnden att gälla från och med den 21 november 2018.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningen
Skolområdes- och verksamhetschefer
Rektorer och förskolechefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-21

§ 171

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr BSN 2018/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§ 265 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2018 –
2018-10-03
Protokoll från kommunfullmäktige
§ 113 Välfärdsrapport Lunds kommun 2017 – 2018-08-30
§ 142 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i
Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022 – 2018-09-27
§ 143 Uppdrag från partiöverläggningarna – 2018-09-27
§ 148 Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem – 2018-09-27
(BSÖ 2017/0559)
Protokoll från Socialnämnden
§ 161 Gemensam avsiktsförklaring gällande start av familjecentral i
Lunds kommun – 2018-09-19 (BSN 2018/0813)
Protokoll från Servicenämndens arbetsutskott
§ 11 Konsekvensbeskrivning Arenahallarna – 2018-10-05
Skolinspektionen
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan
till Lunds kommuns klagomålshantering (Tunaskolan) – beslut
2018-09-27 (BSN 2018/0120)
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till
Lunds kommuns klagomålshantering (Fågelskolan) – beslut 201810-03 (BSN 2018/0794)
Uppföljning av beslut gällande Prästängsskolan i Lunds kommun –
2018-10-05 (BSN 2018/0404)
Barn- och elevombudet
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Palettskolan, Lunds kommun – beslut 2018-10-10
(BSN 2018/0436)
Skrivelse
FotbollsAlliansen Lunds kommun – 2018-10-10 (BSN 2018/0188)
Politikerrapport (BSN 2018/0475)
2018-10-12 Skolmåltidstid

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (19)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018
dnr BSN 2018/0006

Beslut
BSN beslutar
att

anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Anmälan av delegerade beslut

Dnr BSN 2018/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Övergripande uppgifter: Yttrande på begäran från Skolinspektionen,
Beo, DO om inte dessa är av större vikt. Beslut om yttrande i
detaljplaneärendes utställningsskede i de fall där nämnden i tidigare
skede inte haft någon erinran över detaljplanen.
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Ekonomiadministratör delegationsbeslut, förteckning 2
Förskola: Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan
kommun. Yttrande inför att barn ska gå i annan kommuns
barnomsorg.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Mottagande av elev som är
folkbokförd i annan kommun. Upprättande av interkommunalt avtal.
Yttrande inför att elev ska fullgöra skolgång i annan kommun.
Tillåtelse för barn att gå i förskoleklass/elev att fullgöra
skolgång/placeras på fritidshem i annan kommun.
Centrum/Torn delegationsbeslut, förteckning 3-6
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering –
närhetsprincipen.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2018
dnr BSN 2018/0007

Beslut
BSN beslutar
att

anse delegationerna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Skoldirektören informerar

Skoldirektören ger muntlig information till nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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