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§ 25
Skrivelse från Centerpartiet gällande Stångby skola
Dnr BSL 2013/0535
Sammanfattning
Centerpartiet, Centergruppen i Stångby, har i bilagd skrivelse föreslagit en
alternativ placering av den nya Centralskolan i Stångby.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Centergruppen i Stångby, 2013-11-28
Remissbehandling av områdeslokalplan, 2013-10-16
Områdeslokalplan för Lerbäck/Stångby 2014-2018, remissförslag
2013-10-09
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse, 2014-03-11
Yrkanden
Simon Årnes (C) yrkar att nämnden beslutar
att motta Centerpartiets skrivelse som remissyttrande i remissprocessen för
områdeslokalplan Lerbäck/Stångby 2014-2018
att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att en högstadieskola i Stångby ska
kunna tidigareläggas, och om så är möjligt föreslå nämnden en reviderad
områdeslokalplan för Stångby och Lerbäck.
Lars Hansson (FP), Tamas Osvath (M), Edith Escobar (M), Matilda Flodin (KD)
samt Bo Alfredsson (M) instämmer i Simon Årnes yrkande.
Gösta Eklund (V) yrkar i första hand
att nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att anlysera
möjligheterna att tidigarelägga skolbyggandet i Stångby.
I andra hand yrkas
att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Ibrahim Kakahama (V) och Erik
Nordström (MP) instämmer i Gösta Eklunds yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer Gösta Eklunds m fl återremissyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå återremissyrkandet.
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Ordföranden ställer proposition på Simon Årnes m fl yrkande och på Gösta
Eklunds m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Simon
Årnes m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att motta Centerpartiets skrivelse som remissyttrande i remissprocessen för
områdeslokalplan Lerbäck/Stångby 2014-2018
att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att en högstadieskola i Stångby ska
kunna tidigareläggas, och om så är möjligt föreslå nämnden en reviderad
områdesplan för Stångby och Lerbäck.
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§ 26
Slutförslag efter remiss: Områdeslokalplan
Lerbäck/Stångby 2014-2018
Dnr BSL 2013/0409
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan har varit på remiss till nämnder och styrelser
samt områdets förskolor/skolor för hörande med föräldrarepresentanter,
skolornas elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna m fl om
deras synpunkter på de föreslagna förändringarna inom Lerbäck-Stångby.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Lerbäck - Stångby 2014-2018 dat. 2013-10-09 inkl. bil.
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer dat. 2014-03-03
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse dat. 2014-03-03
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen samt
att uppdra åt förvaltningen att noga följa regeringens aviserade
lågstadiesatsningar, och utifrån dessa så snart som möjligt föreslå nämnden de
förändringar av områdeslokalplanerna som föranleds av dessa.
Simon Årnes (C), Tamas Osvath (M), Edith Escobar (M), Bo Alfredsson (M)
samt Matilda Flodin (KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Mats Nilsson (S) yrkar i enlighet med tjänsteskrivningen med följande
komplettering
att största klasstorlek för årskurserna F-3 ska vara högst 20 barn per årskurs.
Gösta Eklund (V), Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Per-Arne
Lundgren (S) och Mira Melander (S) instämmer i Mats Nilssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Mats Nilssons m
fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yttrande
Nej för Mats Nilssons m fl yrkande
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Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Edith Escobar (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Mats Nilssons m fl yrkande: Per-Arne
Lundgren (S), Mats Nilsson (S), Mira Melander (S), Ibrahim Kakahama (V),
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa tjänsteskrivelsen med följande tillägg
att uppdra åt förvaltningen att noga följa regeringens aviserade
lågstadiesatsningar, och utifrån dessa så snart som möjligt föreslå nämnden de
förändringar av områdeslokalplanerna som föranleds av dessa.
Reservationer
Gösta Eklund (V), Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Per-Arne
Lundgren (S) och Mira Melander (S) och Mats Nilsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 27
Begäran om utökning av avdelningar på Vildandens
förskola
Dnr BSL 2014/0104
Sammanfattning
Vildandens förskola ligger i ett område som planeras förtätas med bostadsrätter
på ca 9500BTA. Förtätningen genererar ett direkt behov av fler förskoleplatser.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 10 Mars 2014
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 Maj 2009
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att beställa en utökning av Vildandens förskola
enligt standardlokalprogram för 6 avdelningar.
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§ 28
Remiss (dnr: 32- 2014:993): Ansökan från Vittraskolorna
AB om godkännande som huvudman för fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSL 2014/0083
Sammanfattning
Vittraskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Lunds kommun från
och med läsåret 2015/2016.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2014-04-13.
Beslutsunderlag
Ansökan från Vittraskolorna AB, Gr 2014/41117.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-02-26.
Yrkanden
Gösta Eklund (V) yrkar
att BSN Lunds stad ska uppmana beslutande instans att avslå ansökan med
följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem. Lund växer och
särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära till förskola
och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för barnens bästa
och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter. Vid en etablering av
för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas
behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor”
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan. Vi instämmer i detta! Men
kommer till en annan slutsats än förvaltningen dvs att avslå ansökan.
Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson (S), Per-Arne
Lundgren (S) och Mira Melander (S) instämmer i Gösta Eklunds yrkande.
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Lars Hansson (FP) yrkar
att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans etablering i Lunds kommun
Tamas Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Simon Årnes (C) och Edith Escobar (M)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Gösta Eklunds m fl yrkande och sitt eget m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande
Nej för Gösta Eklunds m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Edith Escobar (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Gösta Eklunds m fl yrkande: Per-Arne
Lundgren (S), Mats Nilsson (S), Mira Melander (S), Ibrahim Kakahama (V),
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans etablering i Lunds kommun.
Reservationer
Gösta Eklund (V), Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson
(S), Per-Arne Lundgren (S) och Mira Melander (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
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§ 29
Remiss (dnr 31- 2014:984): Ansökan från Kunskapsskolan
i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökad
fristående grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2014/0064
Sammanfattning
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för utökad grundskoleverksamhet i Lunds kommun från och med
läsåret 2015/2016.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2014-04-13.
Beslutsunderlag
Ansökan från Kunskapsskolan AB i Sverige, dnr 31- 2014:984
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-02-25
Yrkanden
Gösta Eklund (V) yrkar
att BSN Lunds stad ska uppmana beslutande instans att avslå ansökan med
följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem. Lund växer och
särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära till förskola
och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för barnens bästa
och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter. Vid en etablering av
för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas
behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor”
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan. Vi instämmer i detta! Men
kommer till en annan slutsats än förvaltningen dvs att avslå ansökan. Enligt
vår åsikt är det väl försörjt med utbud för dessa årskurser i närområdet och
tillför inget pedagogiskt alternativ.
Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson (S), Per-Arne
Lundgren (S) och Mira Melander (S) instämmer i Gösta Eklunds yrkande.
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Lars Hansson (FP) yrkar
att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans utökning av verksamheten i
Lunds kommun
Tamas Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Simon Årnes (C) och Edith Escobar (M)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Gösta Eklunds m fl yrkande och sitt eget m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande
Nej för Gösta Eklunds m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Edith Escobar (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Gösta Eklunds m fl yrkande: Per-Arne
Lundgren (S), Mats Nilsson (S), Mira Melander (S), Ibrahim Kakahama (V),
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans utökning av verksamheten i
Lunds kommun.
Reservationer
Gösta Eklund (V), Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson
(S), Per-Arne Lundgren (S) och Mira Melander (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
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§ 30
Remiss (dnr 31- 2014:879): Ansökan från IPSL i Lund om
godkännande som huvudman för utökad fristående
grundskoleverksamhet i Lunds kommun
Dnr BSL 2014/0082
Sammanfattning
IPSL i Lund har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för utökad grundskoleverksamhet i Lunds kommun från och med läsåret
2015/2016.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2014-04-13.
Beslutsunderlag
Ansökan från IPSL, Lund, dnr 31- 2014:879
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-02-26
Yrkanden
Gösta Eklund (V) yrkar
att BSN Lunds stad ska uppmana beslutande instans att avslå ansökan med
följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem. Lund växer och
särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära till förskola
och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för barnens bästa
och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter. Vid en etablering av
för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas
behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor”
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan. Vi instämmer i detta! Men
kommer till en annan slutsats än förvaltningen dvs att avslå ansökan.
Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson (S), Per-Arne
Lundgren (S) och Mira Melander (S) instämmer i Gösta Eklunds yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar
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att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans utökning av verksamheten i
Lunds kommun
Tamas Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Simon Årnes (C) och Edith Escobar (M)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Gösta Eklunds m fl yrkande och sitt eget m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande
Nej för Gösta Eklunds m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Edith Escobar (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Gösta Eklunds m fl yrkande: Per-Arne
Lundgren (S), Mats Nilsson (S), Mira Melander (S), Ibrahim Kakahama (V),
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans utökning av verksamheten i
Lunds kommun.
Reservationer
Gösta Eklund (V), Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson
(S), Per-Arne Lundgren (S) och Mira Melander (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
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§ 31
Remiss (dnr 31–2014:940): Ansökan från Lärande i Sverige
AB om godkännande som huvudman för fristående
fritidshem, förskoleklass och grundskola i Lunds kommun
fr.o.m. läsåret 2015/16
Dnr BSL 2014/0088
Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Lunds kommun från
och med läsåret 2015/2016.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2014-04-13.
Beslutsunderlag
Ansökan från Lärande i Sverige AB, Gr 2013/39950
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-02-26
Yrkanden
Gösta Eklund (V) yrkar
att BSN Lunds stad ska uppmana beslutande instans att avslå ansökan med
följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem. Lund växer och
särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära till förskola
och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för barnens bästa
och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter. Vid en etablering av
för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas
behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor”
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan. Vi instämmer i detta! Men
kommer till en annan slutsats än förvaltningen dvs att avslå ansökan.
Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson (S), Per-Arne
Lundgren (S) och Mira Melander (S) instämmer i Gösta Eklunds yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar
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att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans etablering i Lunds kommun
Tamas Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Simon Årnes (C) och Edith Escobar (M)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Gösta Eklunds m fl yrkande och sitt eget m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande
Nej för Gösta Eklunds m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Edith Escobar (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Gösta Eklunds m fl yrkande: Per-Arne
Lundgren (S), Mats Nilsson (S), Mira Melander (S), Ibrahim Kakahama (V),
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrande till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
tjänsteskrivelsen och därmed tillstyrka skolans etablering i Lunds kommun.
Reservationer
Gösta Eklund (V), Ibrahim Kakahama (V), Erik Nordström (MP), Mats Nilsson
(S), Per-Arne Lundgren (S) och Mira Melander (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
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§ 32
Skrivelse från Folkpartiet om tillsvidareanställning av
förstelärare
Dnr BSL 2014/0078
Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna föreslår i skrivelse att förstelärartjänster som inrättas
framöver ska vara tillsvidareanställningar och att de förstelärartjänster som redan
inrättats omvandlas till tillsvidareanställningar.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna, 2014-02-04
Skoldirektörernas beslutsunderlag ”Karriärvägar för lärare”, 2014-01-28
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-03-04
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med Folkpartiet Liberalernas skrivelse.
Simon Årnes (C) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Bo Alfredsson (M), Edith Escobar (M), Matilda Flodin (KD), Gösta Eklund (V),
Erik Nordström (MP), Mira Melander (S), Per-Arne Lundgren (S), Mats Nilsson
(S) och Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Simon Årnes yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Simon Årnes m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Simon Årnes yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att även fortsättningsvis arbeta efter de förslag och riktlinjer som den
kommungemensamma arbetsgruppen tagit fram och som skoldirektörerna
beslutat.
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§ 33
Skrivelse gällande åtgärdsplaner vid bristande
kunskapsresultat
Dnr BSL 2014/0077
Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna föreslår i skrivelse att uppdra åt förvaltningen att införa
kontrollmoment och preciserade kontrolltidpunkter i enlighet med förslaget i
skrivelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna, 2014-02-04
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-03-04
Yrkanden
Mats Nilsson (S) yrkar
att nämnden ska besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen samt
att därtill uppmana förvaltningen att förenkla annan administration så att inte
detta uppdrag läggs ovanpå allt annat.
Gösta Eklund (V), Erik Nordström (MP), Ibrahim Kakahama (V), Per-Arne
Lundgren (S), Mira Melander (S), Lars Hansson (FP), Tamas Osvath (M), Edith
Escobar (M) och Matilda Flodin (KD) instämmer i Mats Nilssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Nilssons m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt Skoldirektören att tillsätta en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp för att arbeta fram en modell för resultatrapportering och analys
samt att återrapportera detta arbete till Barn- och skolnämnd Lunds stads
septembersammanträde
att därtill uppmana förvaltningen att förenkla annan administration så att inte
detta uppdrag läggs ovanpå allt annat.
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§ 34
Remiss: Medborgarförslag angående gemensam funktion
för forskningsbaserad utveckling med praktisk tillämpning
Dnr BSL 2014/0038
Sammanfattning
I remitterat medborgarförslag föreslås inrättande av en försöksenhet för metodisk
och didaktisk forskning och utveckling, eventuellt som en kommunal friskola.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2014-01-23
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-03-04
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteskrivelse, och därmed
föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Simon Årnes (C), Tamas Osvath (M) och Bo Alfredsson (M) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Erik Nordström (MP) yrkar att nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget.
Gösta Eklund (V), Mats Nilsson (S), Ibrahim Kakahama (V), Per-Arne Lundgren
(S) och Mira Melander (S) instämmer i Erik Nordströms (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl och Erik Nordströms (MP) m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkanden
Nej för Erik Nordströms m fl yrkanden
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Edith Escobar (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Erik Nordströms m fl yrkande: PerArne Lundgren (S), Mats Nilsson (S), Mira Melander (S), Ibrahim Kakahama
(V), Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
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Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteskrivelse och därmed
föreslå att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
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§ 35
Remiss LundaMaTs III, strategi för ett hållbart
transportsystem i Lunds kommun
Dnr BSL 2014/0048
Sammanfattning
Kommunkontoret har för yttrande översänt förslag till LundaMaTs III, strategi
för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Remissförslag LundaMats III, strategi för hållbart transportsystem i Lunds
kommun, 2014-01-09
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-03-04
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrande till Kommunkontoret i enlighet med förvaltningens
förslag.
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§ 36
Extra ärende: Skrivelse från M-gruppen om arbete med
HBT inom skolan
Dnr BSL 2014/0108
Sammanfattning
Den moderata gruppen i Barn- och skolnämnd Lunds stad har i bilagd skrivelse
föreslagit informationsinsatser för att öka medarbetarnas kompetens kring HBT i
skolan samt översyn av förvaltningens blanketter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från den moderata gruppen i Barn- och skolnämnden, 2014-01-29
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-03-17
Yrkanden
Edith Escobar (M) yrkar i enlighet med förvaltningens yttrande med följande
tillägg
att uppdra åt förvaltningen att genom olika informationsinsatser arbeta för att
öka medarbetarnas kompetens så att även HBT-föräldrar får ett gott
bemötande av förskolans och skolans personal
att uppdra åt förvaltningen att informera förskolechefer/rektorer om att
blanketter ska vara korrekta och innehålla aktuella rubriker för
vårdnadshavare/anhöriga; t.ex. Förälder 1, Förälder 2, Annan anhörig.
Lars Hansson (FP), Gösta Eklund (V), Simon Årnes (C), Tamas Osvath (M),
Ibrahim Kakahama (V), Bo Alfredsson (M), Mats Nilsson (S), Erik Nordström
(MP), Per-Arne Lundgren (S) och Mira Melander (S) instämmer i Edith
Escobars yttrande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Edith Escobars yttrande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att instämma i förvaltningens yttrande i enlighet med vad som ovan anförts
att uppdra åt förvaltningen att genom olika informationsinsatser arbeta för att
öka medarbetarnas kompetens så att även HBT-föräldrar får ett gott
bemötande av förskolans och skolans personal
att uppdra åt förvaltningen att informera förskolechefer/rektorer om att
blanketter ska vara korrekta och innehålla aktuella rubriker för
vårdnadshavare/anhöriga; t.ex. Förälder 1, Förälder 2, Annan anhörig.
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§ 37
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 19 mars 2014:
Huvudområde A. Gemensamt, delområde 2: Ekonomi nr 16:
Lokalanpassning av Annegårdens förskola: Beslut att hos Lundafastigheter
beställa åtgärder på Annegårdens förskola till en kostnad om totalt 20 000 kr
enligt kalkyl.
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Grynmalaregården: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån
personliga skäl för perioden 2014-02-10 t o m 2014-04-11. Barnet kommer att få
vistas på förskolan mellan kl 08:00-16:00.
Nr 9/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Förskolan Grynmalaregården: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån
personliga skäl för perioden 2014-02-03 t o m 2014-04-30. Barnet kommer att få
vistas på förskolan mellan kl 08:00-16:00.
Nr 10/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Förskolan Arken: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån personliga skäl för
perioden 2014-02-17 t o m 2014-05-31.
Nr 11/14
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Förskolan Lergöken: Dispens gällande ändrad vistelsetid utifrån personliga skäl
för perioden 2014-02-03 dock längst t o m 2014-04-17. Barnet kommer att vistas
på förskolan mellan kl 08:00-13:00.
Nr 12/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 14:
Beslut om särskoletillhörighet för eleven T B 011008****
Nr 4/14
Delegat: Ingrid Kanje
Tillsvidareanställningar:
Nr 42-58
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Visstidsanställningar:
Nr 131-158

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälda delegationsbeslut till protokollet.
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§ 38
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som hittills
inregistrerats 2014-02-10—2014-03-14 redovisas för nämnden.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
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§ 39
Anmälningar
Dnr BSL 2014/0107
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 19 mars 2014:
 Samverkansprotokoll 2014-03-17
 Skrivelse om barn i behov av särskilt stöd
 Heléne Alpfjords (V) avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och
skolnämnd Lund stad från och med den 1 mars 2014
 BSN Lund Östers beslut 2014-02-26, § 33, rörande Remiss: Skrivelse
från (S), (V), (MP) samt (DV) ”Viktigt med korrekt skolstatistik” samt
Tjänsteskrivelse
 Protokoll från Kommunala handikapprådet 2014-02-26

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 40
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektör Mats Jönsson informerar om följande:
 Gudrun Ericksons föreläsning om Bedömning för lärande och
likvärdighet på Färs & Frosta Sparbank Arena den 10 mars som var
mycket lyckad.
 Obligatorisk arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer. Förvaltningen
har anlitat Gunnar Hansson som har gedigen erfarenhet av
arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljörätt och uppskattats mycket för sina
utbildningar i dessa frågor hos utbildningsförvaltningen.
 Presidiet vill öka takten i fråga om arbetet med områdeslokalplaner.
Lokalplanerarna kommer att förstärkas och vid behov används delar av
nämndens disposition.
 Bakgrunden till planerna på att slå samman Östra torn, Linero och Tuna
till ett större skolområde med en skolområdeschef.
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