Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

1

Sammanträdesdatum

2015-10-14
Plats och tid:

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan, kl 18:00 - 21:45

Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

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

Ersättare:

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

jäv, deltar inte i nämndens behandling av § 112

Tjänstgörande för Edith Escobar (M) to m § 110
Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) fr o m § 111
Tjänstgörande för Edith Escobar (M) fr o m § 111

Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) t o m § 110
Tjänstgörande för Yanira Difonis (MP) § 112

Justerare:

Lars Hansson (FP) med Yanira Difonis (MP) som ersättare

Paragrafer:

§§ 103 - 117

Plats/tid för justering:

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, onsdagen den 21 oktober kl 8:30

Underskrifter:

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Monica Molin
Justerare
Lars Hansson

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

14 oktober 2015

Datum då anslaget sätts upp:

23 oktober

Förvaringsplats för protokollet:

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

2015

Underskrift:
Eva-Lotta Kittel

Datum då anslaget tas ned: 12 november 2015
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-14

Övriga närvarande:

Mats Oscar Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Peter Nyberg (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Biträdande förvaltningschef
Eva-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Anita Bengtsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Camilla Nilsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Anna Medin (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Stefan Mattisson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Katarina Kristiansson (Barn- och skolförvaltnings Lunds stad), Skolområdeschef
Ingrid Kanje (Barn- och solförvaltning Lunds stad), Chef/rektor
Helena Lindgren (Kommunal), Facklig företrädare
Annika Kristiansson (Lärarförbundet), Facklig företrädare
Agneta Lindfors (Lärarnas riksförbund), Facklig företrädare

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

3

Sammanträdesdatum

2015-10-14

§ 103
Områdeslokalplan för Centrum/Väster 2016-2020, centrum del
1 - beslut om remissförfarande
Dnr BSL 2015/0480
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en remissversion som skickas ut till områdets
förskolor och skolor för hörande med föräldrarepresentanter, skolornas elevråd,
arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna med flera, om deras synpunkter på
de här föreslagna lokalförändringarna inom Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del
1.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1, 2015-09-30
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2015-09-30
BSNLS Protokollsutdrag 2015-09-23 § 109 Områdeslokalplan för Centrum -Väster
2016-2020 del 1 - beslut om remissförfarande
Bilaga; Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer ang.
områdeslokalplan för Centrum - Väster 2015-2019, Dnr BSL 2014/0203.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att skicka förvaltningens förslag till Områdeslokalplan för Centrum-Väster 20162020, Centrum del 1, 2015-09-30 på remiss med svarsdatum senast 2015-11-30.

Beslut expedieras till:
Skolområde Centrum-Väster
Skolområde Lerbäck-Stångby
Skolområde Järnåkra-Klostergården
Skolområde Tuna-Mårtens Fälad
Fackliga organisationer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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Sammanträdesdatum

2015-10-14

§ 104
Fastställande av Områdeslokalplan för Norra Fäladen
Dnr BSL 2013/0464
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en slutversion som skickas ut på remiss till
områdets förskolor och skolor för hörande med föräldrarepresentanter, skolornas
elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna, med flera, om deras
synpunkter på de föreslagna lokalförändringarna inom Norra Fäladen. Nämnden
behandlade denna områdeslokalplanen juni 2014 och skickade den då vidare till KF,
då nämnden ansåg att ärendet var av principiell betydelse eller större vikt. KF valde
att inte behandla planen vilket innebär att nämnden nu behöver fastställa planen.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018, slutversion, Dnr BSL 2013/0464
dat. 2015-09-30 inkl bil. + barnchecklista
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa områdeslokalplanen enligt tjänsteskrivelsen.
att uppdra åt förvaltningen att göra områdeslokalplanen tillgänglig via berörda
skolors och förskolors webbsidor.

Beslut expedieras till:
Fackliga organisationer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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Sammanträdesdatum
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§ 105
Fastställande av Områdeslokalplan för Linero- Råbylund
2014-2018
Dnr BSL 2013/0507
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en slutversion som har skickas ut på remiss till
områdets förskolor och skolor för hörande med föräldrarepresentanter, skolornas
elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna med flera, om deras
synpunkter på de föreslagna lokalförändringarna inom Linero-Råbylund. Nämnden
behandlade denna områdeslokalplanen 2014 och skickade den då vidare till KF, då
nämnden ansåg att ärendet var av principiell betydelse eller större vikt. KF valde att
inte behandla planen vilket innebär att nämnden nu behöver fastställa planen.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014-2018, slutversion, Dnr BSL 2013/0507
dat. 2015-09-30 inkl bil. + Barnchecklista
Områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014-2018,
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa områdeslokalplanen enligt tjänsteskrivelsen.
att uppdra åt förvaltningen att göra områdeslokalplanen tillgänglig via berörda
skolors och förskolors webbsidor.

Beslut expedieras till:
Fackliga organisationer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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Sammanträdesdatum

2015-10-14

§ 106
Beställning av Lovisaskolans fsk
Dnr BSL 2015/0561
Sammanfattning
Beställningen gäller en ny förskola på Lovisaskolans tomt med plats för 6 förskole
avdelningar, jourverksamhet, tillagningskök och tillhörande utemiljö.
Den nya enheten planeras att byggas ihop med befintlig enplans byggnad (Äpplet).
Lokalerna förses med tillagningskök och utformas enligt lokalprogram daterat 201510-01. Framtagande av utemiljö ingår i beställningen.
Beslutsunderlag
Beställning av Lovisaskolas fsk, Dnr BSL 2015/0561, 2015-10-01 + Barnchecklista
Lokalprogram Lovisaskolan fsk, 2015-10-01
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att
-

i ärendet tydligt redovisa hur det föreslagna lokalprogrammet avviker från det
standardlokalprogram som nämnden antagit.
inhämta personalorganisationernas synpunkter på lokalprogrammet samt redovisa
dessa.
förtydliga skrivningen kring tillagningskök och uteyta.

Elin Gustafsson (S), Gösta Eklund (V), Baharan Raoufi (FI), Lars Hansson (FP),
Simon Årnes (C), Vera Johnsson (M) och Samuel Körner Lilja (KD) instämmer i
Yanira Difonis yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att
-

Justerare

i ärendet tydligt redovisa hur det föreslagna lokalprogrammet avviker från det
standardlokalprogram som nämnden antagit.

Utdragsbestyrkande
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-

inhämta personalorganisationernas synpunkter på lokalprogrammet samt redovisa
dessa.
förtydliga skrivningen kring tillagningskök och uteyta.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-14

§ 107
Beställning Solbjer 6 avdelning fsk
Dnr BSL 2015/0562
Sammanfattning
Beställningen gäller en ny förskola 6 avdelningar med tillagningskök och tillhörande
utemiljö. Den nya enheten planeras uppföras i Solbjersområdet.
Lokalerna förses med tillagningskök och dimensioneras efter en kapacitet på 6
avdelningar och utformas enligt Lokalprogram Solbjer fsk 100 enhet, 2015-09-30.
LOA enl lokalprogram.
Framtagande av utemiljö ingår i beställningen.
Utemiljö enligt lokalprogram med godkänd lekvärdesfaktor.
Beslutsunderlag
Beställning av Solbjer 6 avdelning fsk, Dnr BSL 2015/0562 + Barnchecklista
Lokalprogram Solbjer fsk 100 enhet, 2015-09-30
Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög 2014-2018 ,
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att
-

i ärendet tydligt redovisa hur det föreslagna lokalprogrammet avviker från det
standardlokalprogram som nämnden tidigare antagit.
i lokalprogrammet, eller på annat sätt i beställningen, förtydliga kraven på
utemiljön, även höjdskillnader och vägtrafikbuller från Solbjersvägen så att så
högt lekvärde som möjligt kan uppnås
inhämta personalorganisationernas synpunkter på lokalprogrammet samt redovisa
dessa

Lars Hansson (FP) och Yanira Difonis (MP) instämmer i Mårten Spannes yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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-

i ärendet tydligt redovisa hur det föreslagna lokalprogrammet avviker från det
standardlokalprogram som nämnden tidigare antagit.
i lokalprogrammet, eller på annat sätt i beställningen, förtydliga kraven på
utemiljön, även höjdskillnader och vägtrafikbuller från Solbjersvägen så att så
högt lekvärde som möjligt kan uppnås.
inhämta personalorganisationernas synpunkter på lokalprogrammet samt redovisa
dessa.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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Sammanträdesdatum

2015-10-14

§ 108
Beställning av ny idrottshall samt lokaler för praktiskestetiska ämnen samt ytterligare kompletteringar till
Fäladsskolan
Dnr BSL 2015/0564
Sammanfattning
Fäladsskolan är i behov av lokalanpassning för att kunna ta emot områdets elever i
åk 4-6. Det finns behov av köks-, utemiljö- och lokalanpassning för att möta behovet
av ändamålsenliga lokaler. En ny idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och
lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och utökning av kökskapaciteten ingår
också i beställningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Beställning av ny idrottshall samt lokaler för praktisk-estetiska
ämnen samt ytterligare kompletteringar till Fäladsskolan, Dnr BSL 2015/0564, 201509-30.
Lokalanpassningar för Svenshögsskolan, Dnr BSL 2013/0273, 2014-09-05
Områdeslokalplan Norra Fäladen 2014-2018
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/
Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att förtydliga avvikelsen mot
områdeslokalplanen avseende storlek på idrottshallen och att ta fram ett
lokalprogram som kan utgöra underlag för beställningen.
Lars Hansson (FP), Samuel Körner Lilja (KD), Yanira Difonis (MP), Vera Johnsson
(M), Baharan Raoufi (FI), Simon Årnes (C) instämmer i Mårten Spannes yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att förtydliga avvikelsen mot
områdeslokalplanen avseende storlek på idrottshallen och att ta fram ett
lokalprogram som kan utgöra underlag för beställningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-10-14

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-10-14

§ 109
Sammanträdestider för år 2016
Dnr BSL 2015/0557
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta om sammanträdestider
i enlighet med presidieutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-07.
Protokollsutdrag KF 150827 § 135 b Beslut om sammanträdestider 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa sammanträdestider i enlighet med förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

12

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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2015-10-14

§ 110
Information: Effektivisering av städning på entreprenad
Dnr BSL 2015/0518
Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktiges fastställande av budget 2016 har beräknats att totalt
2 mnkr kan sparas vid kommunens två barn- och skolförvaltningar genom att
konkurrensutsätta städningen vid kommunens grundskolor.
I skolan är varje vuxen person viktig och lokalvården är en viktig del av
elevernas och barnens arbetsmiljö. Att ha lokalvårdare anställda på skolan
innebär att de känner eleverna och att lokalvårdarna finns till hands under raster
och vid tidpunkter då många av den övriga personalen är upptagna av lektioner.
Det finns dock flera olika aspekter som är viktiga att beakta inför ett eventuellt
beslut om övergång till städning på entreprenad, vilka beskrivs.
Information om hur uppdraget från kommunfullmäktige ska handläggas. Diskussion
och synpunkter.
Informationsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2015
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Expedieras till:
Skolledare/chefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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Sammanträdesdatum

2015-10-14

§ 111
Information: ”Till nämndens förfogande 2016” inklusive
särskild satsning
Dnr BSL 2015/0592
Sammanfattning
Information om ekonomiska förutsättningar samt budget 2016 inför beslut om
internbudget i december.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-10-14

§ 112
Remiss i ärende ”Organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun”, KS 2015/0585
Dnr BSL 2015/0502
Sammanfattning
Skolinspektionen har förelagt Lund att vidta åtgärder för att avhjälpa brister inom
fritidshemsorganisationen. Lunds kommun lever enligt Skolinspektionen inte upp till
gällande lagstiftning för fritidshem enligt 14 kap. i skollagen. Gällande lagstiftning
innebär således att verksamheten som Lunds kommun idag kallar ”Fritidsklubb”
måste förändras och att en långsiktig lösning behöver tas fram som lever upp till
skollagens krav. En arbetsgrupp ledd av kommunkontoret har utrett olika förslag.
Kommun-styrelsens arbetsutskott har den 28 augusti 2015 beslutat att remittera de tre
förslagen till barn- och skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande
med svar senast den 30 oktober 2015.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förordar i förslaget till yttrande alternativ a –
”Barn- och skolnämnd har ansvar och erbjuder fritidshem för barn 6-13 år”.
Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2015-08-19 Förslag till organisation av fritidshem för barn i
åldrarna 10-13 år Dnr KS 2015/0585.
Barn- och skolnämnd Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015
Jäv
Yanira Difonis (MP) anmäler jäv och deltar inte nämndens behandling av ärendet.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg:
-

Alternativen är i princip identiska i lokalhänseende. Eftersom skolan inte har
några andra lokaler att förfoga över än de där fritidsklubbarna är idag, kommer
även alternativ A i praktiken innebära att de flesta fritidsklubbar lokalmässigt blir
kvar där de är. Lokaler kommer alltså, som vi ser det, att utnyttjas gemensamt i
alla tre alternativen.
Om gemensamma lokaler ska utnyttjas måste det klargöras vem som har rättighet
att bestämma lokalprogram och utformning, samt vem som kan bestämma över
lokalernas användning.
Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och verksamheter ska vara öppna för
alla, men rektor har ansvar för barnens säkerhet och arbetsmiljöansvar för
personalen. Det måste tydliggöras hur denna ansvarsfördelning löses vid
användning av gemensamma lokaler.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

16

Sammanträdesdatum

2015-10-14

-

Många av dem som idag är inskrivna i fritidsklubb deltar inte i verksamheten
(ungefär två tredjedelar). En stor andel av dessa, och förmodligen även av dem
som inte är inskrivna över huvud taget, tar ansvar för sina egna fritidsaktiviteter,
vilket är något positivt. Vi har ett rikt föreningsliv i Lund, vars aktiviteter på
kultur- och idrottsområdet utgör ypperliga alternativ till de kommunala
fritidsklubbarna. Dessa ger barnen goda möjligheter att utvecklas socialt i
sällskap med andra barn och vuxna, och möjligheter att utveckla många olika
fritidsintressen. Vi vill med detta påtala att den fritidsverksamhet som bedrivs av
föreningslivet är en viktig del av eftermiddagsutbudet och bör beaktas i
utredningen.

-

I utredningen anges en hög inskrivningsfaktor som något entydigt positivt. Ett
mål för fritidsverksamheten bör dock vara att stimulera elevernas eget
aktivitetssökande, och om man kan nå detta mål innan eleven fyller 13 så vore det
bra. En LÅG inskrivningsfaktor bland sjätteklassarna kan därför i detta
sammanhang vara en följd av god måluppfyllelse.

att därmed förorda alternativ A - Skolan har ansvar och erbjuder fritidshem för barn
6-13 år.
att föreslå att mellanmålet på fritidsklubbarna i möjligaste mån ska serveras i
skolrestaurangerna, för att undvika kostsam nybyggnad eller utbyggnad av kök i
fritidshemmens lokaler.
Samuel Körner Lilja (KD), Vera Johnsson (M) och Simon Årnes (C) instämmer i
Lars Hanssons yrkande.
Elin Gustafsson (S) yrkar
att till kommunstyrelsen förorda alternativ C dvs Tilläggsuppdrag samt
att instämma i Lars Hanssons m fl tredje att-sats
att som eget yttrande tillägga: Vi förordar alternativ C när det gäller ny organisation
av Fritidshem eftersom vi vill hålla kvar det positiva arbete som görs redan idag
inom fritidsverksamheten samtidigt som vi klarar att nå upp till de krav som ställts
från Skolinspektionen. I Lund har vi en populär fritidsverksamhet som innebär att
många barn idag får en meningsfull fritid. Vi menar att det vore direkt negativt om
ett stort antal barn riskeras att hamna utanför verksamheten i framtiden. Vårt uppdrag
måste vara att kunna sänka trösklarna för deltagande i fritidsverksamheten och kunna
erbjuda en meningsfull och kvalitetssäkrad verksamhet för alla barn oavsett
bakgrund.
Jens Modéer (MP), Gösta Eklund (V), Mårten Spanne (S), samt Baharan Raoufi (FI)
instämmer i Elin Gustafssons yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Lars Hanssons m fl tredje att-sats och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Gustafssons första och sista att-sats
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Elin Gustafssons m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Elin Gustafssons m fl yrkande: Baharan
Raoufi (FI), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Jens Modéer (MP), Gösta
Eklund (V), Dragan Brankovic (SD och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sex röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Lars Hansson
(FP), Håkan Friberg (FP), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (FP), Simon Årnes (C)
och Samuel Körner Lilja (KD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Elin Gustafssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att till kommunstyrelsen förorda alternativ C dvs Tilläggsuppdrag samt
att föreslå att mellanmålet på fritidsklubbarna i möjligaste mån ska serveras i
skolrestaurangerna, för att undvika kostsam nybyggnad eller utbyggnad av kök i
fritidshemmens lokaler.
att som eget yttrande tillägga: Vi förordar alternativ C när det gäller ny organisation
av Fritidshem eftersom vi vill hålla kvar det positiva arbete som görs redan idag
inom fritidsverksamheten samtidigt som vi klarar att nå upp till de krav som ställts
från Skolinspektionen. I Lund har vi en populär fritidsverksamhet som innebär att
många barn idag får en meningsfull fritid. Vi menar att det vore direkt negativt om
ett stort antal barn riskeras att hamna utanför verksamheten i framtiden. Vårt uppdrag
måste vara att kunna sänka trösklarna för deltagande i fritidsverksamheten och kunna
erbjuda en meningsfull och kvalitetssäkrad verksamhet för alla barn oavsett
bakgrund.
Reservationer
Lars Hansson (FP), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Simon Årnes (C),
Samuel Körner Lilja (KD) samt Håkan Friberg (FP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 113
Beslut om ersättare till kommunala integrationsrådet
Dnr BSL 2015/0581
Sammanfattning
Ledamöter och ersättare i kommunala integrationsrådet utses av
nämnderna. Barn- och skolnämnd Lunds stad ska utse en ny ersättare i
integrationsrådet eftersom Edith Escobar (M) avsagt sig sitt uppdraget fr o m 201510-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-07
Avsägelse av uppdrag 2015-09-14, dnr KS 2015/0888
BSNLS Protokollsutdrag 2015-01-21 § 7 Val av ledamot och ersättare till
kommunala integrationsrådet
Ordförandeskrivelse 2015-01-02, Val av ledamot i integrationsrådet, BSL
2014/0451
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utse Vera Jonsson(M) som nämndens ersättare i integrationsrådet.
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§ 114
Redovisning av delegationsbeslut 2015
Dnr BSL 2015/0010
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 14 oktober 2015:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1: Personal
Tillsvidareanställningar:
Nr 244-260
Visstidsanställningar:
Nr 337-365
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Körsbärets förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-04-30.
Nr 39/15
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Väderleken förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket under perioden 2015-09-15 t.o.m. 2015-12-31.
Nr 40/15
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Ängslyckans förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket under höstterminen 2015.
Nr 41/15
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Arkens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket under perioden 2015-10-01 t.o.m. 2015-12-23.
Nr 42/15
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Nr 116-117/15
Delegat: Rektor
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att konstatera delegationsbesluten redovisade och lägga dem till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.
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§ 115
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2015/0009
Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling för perioden 2015-09-012015-09-30 redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.
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§ 116
Anmälningar till nämndsammanträdet den 14 oktober
Dnr BSL 2015/0563
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 14 oktober:
• Beslut 2015-09-17 § 167 Detaljplan för Vildanden 12 m.fl. (BN)
• Tjänsteskrivelse 2015-07-23 Detaljplan för Vildanden 12 m.fl. (BN)
• Missiv granskning av KF:s beslut
• Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkställande
• Protokollsutdrag 2015-09-02 § 270 (KS)
• Tjänsteskrivelse 2015-08-11 Barn- och skolnämnd Lunds stad, investeringsram och
driftsram för 2015 (KS)
• Tjänsteskrivelse 2015-05-21 Medborgarförslag om mobbning (KS)
• Protokollsutdrag 2015-08-27 § 153 (KF)
• Protokollsutdrag 2015-09-24 § 197 (KF)
• Samverkansprotokoll 2015-10-12
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

24

Sammanträdesdatum

2015-10-14

§ 117
Skoldirektören informerar
Skoldirektören informerar om följande:
Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2015 där Lund glädjande placerade sig
på plats 7. En förbättring med tolv placeringar jämfört med förra året. Lund fick
bästa möjliga poäng (1) i kriteriet "andel invånare 20 år med grundläggande
behörighet för högskolestudier".
Den årliga konferensen med skolledare som i år ägde rum i Helsingör och blev
väldigt lyckad. Elaine Eksvärd pratade retorik och lyfte på ett trevligt sätt fram
vikten av att uttrycka sig rätt. På agendan stod också föredrag av James Nottingham
som berättade om formativt lärande (Bedömning För Lärande). James kommer till
Lund och håller storföreläsning för alla våra lärare i mars.
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