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§ 24

Godkännande av dagordning samt val
av justerare och ersättare

Barn- och skolnämnd Lund stad beslutar att ärende 3 ska utgå från
dagordningen samt att ärende 8 behandlas efter ärende 1.
Till justerare utse Lars Hansson (L) med Yanira Difonis (MP) som
ersättare.
Justering av protokoll sker den 6 april 2016 kl. 12.00 på Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, St. Södergatan 47.
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§ 25

Information: Lokalkapacitet Lunds
stad

Dnr BSL 2015/0560
Skoldirektör Mats Jönsson informerar om utredning skolkapacitet i
Lunds stad fram till år 2020 vid eventuell nedläggning av Svaneskolan.
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§ 26

Redovisning hörseluppdraget

Dnr BSL 2015/0127

Sammanfattning
2015-12-09 beslöt Barn- och skolnämnd Lunds stad att förvaltningen ska
inkomma med en projektbeskrivning för utredning och inventering av
hörselnedsatta barns och elevers pedagogiska vardag
Hur ser stödet ut till barn/elever med hörselnedsättning i praktiken?
Hur ser kunskapen ut bland pedagoger om det stöd som behövs för att ge
hörselnedsatta barn/elever en likvärdig undervisning?
Efter utredningen återkopplas redovisningen till nämnden

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-01-12
Projektbeskrivning 2016-01-12
Barn-och skolnämnd Lunds stads beslut den 9 december 2015
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2015-12-09
Skrivelse – ”Hörselstöd i våra skolor” från S, Mp, V och F! 2015-03-18

Yrkanden
Monica Molin (S), Elin Gustafsson (S), Mårten Spanne (S) och Samuel
Körner (KD) yrkar att barn- och skolnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag samt att även expediera beslutet till
Funktionshinderrådet.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anse uppdraget vara redovisat
att lägga redovisningen till handlingarna
Beslut expedieras till:
Funktionshinderrådet
Akten
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§ 27

Ansökan till Länsstyrelsen i Skåne om
utvecklingsmedel till förebyggande
insatser mot hedersrelaterat våld och
förtryck 2016

Dnr BSL 2016/0132

Sammanfattning
I samband med utvecklingsarbete på förskolor i Lunds stad för främjande
av integration och stärka pedagogers kompetens i ett processinriktat
värdegrundsarbete ansöks om 54 000 kronor hos Länsstyrelsen i Skåne
för fortbildningsresa, den 4 – 16 april 2016 till Tostan International
Center i Senegal. Anneli Holmgren och Lotta Wemmert Lundin, arbetar i
BSF Lunds stads Förskoleteam och kommer enligt upprättad plan med
Cecilia Rietz, utvecklingsledare att inom organisationen sprida och
vidareförmedla de kunskaper, metoder och erfarenheter som tillägnas i
fortbildningen i Senegal.

Beslutsunderlag
Upprättad plan för värdegrundsarbete på förskolor i Lunds stad i
samband med fortbildningsresa till Senegal, v 14-15 2016:
Syfte
Förstärka arbetet för att främja en konstruktiv integration för barn och
familjer på förskolorna. Detta sker genom att stärka pedagogernas
kompetens i värdegrundsfrågor och hur kunskaper kring dessa kan
omsättas i det dagliga pedagogiska arbetet.
Styrdokument och referensmaterial
Barnkonventionen
Skollagen
Läroplanen för förskolan 1998: rev 2010
Diskrimineringslagen och lokala Likabehandlingsplaner
Dokumentation och metodmaterial från utbildningen Bygga Broar
Material från Rädda Barnen, UNICEF, BRIS m.fl.
Material, dokumentation och erfarenheter från utbildningen på Tostan
Training Center i Senegal
Bakgrund
Våren 2015 fick Förskoleteamet uppdrag av förskolechef på skolområde
Järnåkra-Klostergården att stärka pedagogers kompetens när det gäller
förhållningssätt för att främja relationerna med familjerna på den aktuella
förskolan. Detta var ett återkommande dilemma och vi bestämde oss för
att undersöka hur vi skulle kunna förstärka arbetet på ett mer
förebyggande sätt. Som ett led i att få aktuell information och kunskap i
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hur man arbetar med detta på andra förvaltningar i Lunds kommun tog
Förskoleteamet kontakt med Välkomsten, Flyktingsmottagningen,
Flyktingsförskolan Solen, Förebyggandeenheten, Kriscentrum m.fl.
Så småningom utkristalliserade sig kontakter med utbildningen Bygga
Broar - en metod för ett långsiktigt värdegrundsarbete inom förskola,
skola och andra verksamheter som går ut på att föra en kunskapsbaserad
och processinriktad värdegrundsdialog pedagoger, föräldrar och barn
emellan, med huvudsyfte att förebygga hedersrelaterad problematik.
Under hösten 2015 gick vi utbildningen tillsammans med ytterligare en
kollega i Förskoleteamet.
Den 2 november 2015 genomförde vi en utvecklingsdag i nämnda
rektorsområde med tema Mångfald – Olikheter – Rättigheter.
Våren 2016 genomförs Bygga Broar för pedagoger på JärnåkraKlostergården, deras förskolechefer och ytterligare tre medlemmar i
Förskoleteamet. För att stärka och fördjupa utbildningen och
metoddelarna har vi tillsammans med kollegan som gick utbildningen
med oss, handledningsgrupper under våren för kursdeltagande
pedagoger.
Work-Shop i Senegal
Vårt deltagande i Work-shop i Tostan Training Center i Senegal, 4 – 15
april 2016, är ytterligare ett steg i arbetet att få mer kunskap kring
Mänskliga rättigheter och Barns rättigheter. Att det genomförs i ett
afrikanskt land tror vi hjälper oss öka våra kunskaper och förståelse för
många familjers och barns situation på våra förskolor. Vilket kommer
stärka oss som fortbildare och handledare i Förskoleteamet, men även
som inspiratörer till våra kolleger och uppdragsgivare i frågor rörande
mänskliga rättigheter i allmänhet och barnets rättigheter i synnerhet.
Innan vi reser till Senegal planerar vi att:
Förankra vårt deltagande i Work-shop och vårt engagemang för barns
rättigheter inom BSF Lunds stad.
Söka medel från fonder för att finansiera resa och utbildningskostnader.
Under tiden vi är i Senegal planerar vi att:
Informera kontinuerligt om våra upplevelser och inhämtade kunskaper på
Blogg, upprättad och tillgänglig för BSF Lunds stad.
När vi kommer tillbaka till Lund efter deltagande i den 10 dagar långa
Work-shop planerar vi att:
Vidareförmedla det vi fått till oss i utbildningen till våra kolleger i
Förskoleteamet genom att – Bjuda in till en ”mini-Work-shop” med
innehåll från TTC-studierna. Detta för att levandegöra vad vi erfarit, men
också för att vi själva vill prova hur vi kan införliva de nyvunna
kunskaperna i den svenska kontexten, specifikt förskola. Mini-Workshop med våra kolleger har alltså dubbelt syfte; förmedla våra
erfarenheter och pröva ut metoder för hur vi kan arbeta med det på våra
förskolor.
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Presentera innehållet i utbildningen för förskolor, pedagoger och chefer i
Lunds stad Vi ser fram emot att bli inbjudna på Skolledarforum i Lunds stad för att
berätta om utbildningen på TTC samt våra nyvunna erfarenheter.
Vi kommer att (helst innan sommaren men förstås beroende på när det är
möjligt för cheferna) 2016 bjuda in förskolechefer i Lunds stad från de
olika skolområdena för att reflektera och diskutera kring hur vi kan gå
vidare med värdegrundsarbetet (mänskliga rättigheter och barnens
rättigheter) och utifrån det göra en plan, med de som är intresserade, för
hur vi kan stödja och förstärka arbetet som görs på skolområdena och
förskolorna. Inbjudan görs i samråd med utvecklingschef och
förskolechefer.
Utbildningen Bygga Broar fortsätter för pedagoger under hösten 2016 på
Järnåkra-Klostergården. Det kan finnas möjlighet att utvidga det till fler
skolområden nästkommande år. Vi arbetar vidare med det i nära
samarbete med projektledare på Socialförvaltningen, kursledare m.fl.
Omsätta innehållet i utbildningen till uppdraget som handledare och
fortbildare i Lund stad. Målet är att kunskapen och erfarenheten ska
prövas och omsättas i det dagliga arbetet i våra handledningar och
fortbildningar. Detta kommer att, menar och hoppas vi, bli ett stöd för
pedagogerna att också våga prova och närma sig situationer och ämnen
som ofta upplevs känsliga och svåra, t.ex. könsstympning,
tvångsäktenskap, hedersrelaterat våld i familjer, sexualitet, kroppen,
självständighet/kontroll, olika möjligheter för pojkar och flickor att få
utvecklas utifrån sina förmågor och intressen m.m. Vi kommer ha med
ny erfarenhet i vår ”ryggsäck” när vi handleder och vi kommer ha en
större kunskap, vara mer uppmärksamma på dessa frågor samt kunna
stödja pedagogerna på ett bättre vis i dessa situationer.
Lunds kommun 2016-02-29
Anneli Holmgren
Lotta Wemmert Lundin

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämnden ställer sig bakom ansökan med 54 000 kronor hos
Länsstyrelsen i Skåne för fortbildningsresa till Senegal angående
förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, för Anneli Holmgren och
Lotta Wemmert Lundin, Förskoleteamet i BSF Lunds stad.
Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (34)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-30

§ 28

Beställning Brunnshög skola 300 enhet + tvåpositions idrottshall

Dnr BSL 2015/0092

Sammanfattning
Beställningen gäller en ny skola på Östra Torn 27:2 Brunnshög. Skolan
beställs för 300 elever i årskurs F-3. I Beställningen ingår tillagningskök,
utemiljö och tvåpositions idrottshall. Projektet finns med i Lunds
kommuns investeringsramar 2017-2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Brunnshög skola 300-enhet + tvåpositions idrottshall
2016-03-30
LOKALPROGRAM Brunnshög 300-enhet skola + tvåpositions
idrottshall 2016-03-30
Barnchecklista Ny flexibel 300 enhet på Brunnshög 20140905
Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 enligt BSN
Lunds stad beslut 2014-01-22 § 3

Yrkanden
Monica Molin (S) och Erik Hammarström (MP) yrkar i enlighet med
förvaltningens förslag med ett tillägg av följande att-sats:
att nämnden gärna ser en enhet om ytterligare elever om tomt och
utemiljö medger detta.
Lars Hansson (L) med instämmande av Simon Årnes (C), Vera Johnson
(M), Mats Hansson (SD) och Samuel Körner Lilja (KD) yrkar avslag på
Monica Molins (S) m.fl tilläggsyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
att nämnden bifaller förvaltningens förslag
Därefter ställer ordföranden proposition på hennes eget m.fl
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att nämnden beslutar
att bifalla tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Nämnden enas om följande voteringsordning:
Ja för bifall till Monica Molins (S) m.fl yrkande
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molin m.fl yrkande:
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Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin
Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP) och Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons (L) m.fl yrkande
vad gäller andra att-satsen.
Nämnden beslutar således att avslå Monica Molins (S) m.fl
tilläggsyrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos Kommunstyrelsen beställa skola 300-enhet på Brunnshög med
tvåpositions idrottshall samt tillhörande utemiljö enl lokalytor i
lokalprogram daterat 2016-03-30

Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning (L), (M), (C), (KD): Vi har inget emot att bygga
större om behov finns men vi behöver i så fall ett grundligare
beslutsunderlag för att ta ställning till detta.
Protokollanteckning (FI): Vi instämmer i (S) yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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§ 29

Detaljplan för Måsen 21 i Lund, Lunds
kommun - Samråd

Dnr BSL 2016/0065

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, bekräfta
rådande användning av studentbostäder, skol-, vård- och
kontorsverksamheter samt införa varsamhetsbestämmelser inom del av
planområdet inom Måsen 21. Idag bedrivs Måsens förskoleverksamhet i
bottenplanet i en bostadsrättsförening, inom planområdet. Måsens
förskola kommer att flyttas till Vildandens förskola som byggs ut till 6
avd vid färdigställande 2018. Då detaljplanen bekräftar rådande
användning av förskoleverksamhet har Barn- och skolförvaltning Lunds
stad inga ytterligare synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Yttrande – Detaljplan Måsen 21 2016-03-30
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 201601-14
Planbeskrivning, upprättad 2016-01-14
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-14
Underrättelse-Samråd (1) 2016-02-05 Yttrande skall ha inkommit till
stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den 13 april 2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
Tjänsteskrivelese 2016-03-30 ”Yttrande, Detaljplan Måsen 21” Dnr
2016/0065.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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§ 30

Yttrande över remiss: Översyn av
direkt skolpeng”

Dnr BSL 2016/0007

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt
skolpeng. Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om
resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov
föreslå förändringar.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 30:e mars 2016 dnr BSL
2016/0007
Arbetsgång direkt skolpeng – infomöte 160120
Rapport översyn skolpeng inkl. bilagor KSau 18 januari 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2016 dnr KS
2014/0680

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar
enligt följande:
1. Samtycke till föreslagen modell för socioekonomisk viktning
(Lundamodellen)
2. Samtycke till att pengen fördelas till nämnden.
3. Grundresursen bör fördelas i intervallen F-3, 4-6 och 7-9
4. Samtycke till resurs för modersmålsundervisning enligt utredningens
förslag
5. Vi tillstyrker en socioekonomisk omfördelning motsvarande 8% i
grundskolan samt en socioekonomisk viktning på två procentenheter i
förskolan.
6. En socioekonomisk viktning med 5% införs även i fritidshemspengen.
7. Verksamhetsansvar, budgettilldelning av skolpeng och
omfördelningsansvar för tilläggsbelopp för ISLK’s verksamhet läggs
under Utbildningsnämnden.
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8. De resurser som i nuvarande modell benämns ”till nämndens
förfogande” bör benämnas ”ledning, styrning och gemensamma
kostnader”.
9. Särskilt regelverk kring små skolor tas bort i modellen.
Gösta Eklund (V) instämmer i Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande utom
såvitt avser punkten 4. Vad gäller denna punkt yrkar han enligt
förvaltningens förslag.
Lars Hansson (L) med instämmande av Vera Johnsson (M), Simon Årnes
(C) och Samuel Körner Lilja (KD) yrkar att nämnden beslutar enligt
följande:
1. Beräkningen av tilläggsresursen bör baseras på SCB:s s.k. riksmodell
och inte på den speciella kommunmodellen för Lund. De båda
modellerna skiljer sig inte mycket i träffsäkerhet och det är då naturligt
att välja den som är mest etablerad.
2. Vi instämmer i kommunkontorets förslag att skolpengen betalas ut till
nämnden, men vill att en uttrycklig ambition ska vara att pengen fördelas
vidare ut till enheterna.
3. Åldersindelningen för grundresursen i grundskolan bör förändras så att
den följer stadieindelningen F-3, 4-6, 7-9
4. Modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i
förskolan bör inte vara en ”fri nyttighet” som anslagsfinansieras via
Utbildningsnämnden. Detta skulle bli problematiskt för de verksamheter
(framför allt friskolor och förskolor) som idag bedriver
modersmålsverksamheten med egen personal. Fria nyttigheter riskerar att
bli kostnadsdrivande. Det finns också en risk att Modersmålscentrum, för
att kunna hålla budgeten, får långtgående bestämmanderätt över
formerna, på ett sätt som berövar rektor/förskolechef möjligheterna att
tillgodose elevernas ”rätt till utbildning” i enlighet med dennes uppdrag.
Vi föreslår därför att 2% av grundresursen i grundskolan fördelas enligt
en separat fördelningsmodell, med enda syfte att schablonmässigt ge
kostnadskompensation för modersmålsundervisning. Denna modell kan
exempelvis basera sig på antal elever med utländsk bakgrund oavsett
vistelsetid i Sverige.
För förskolan föreslås en motsvarande omfördelning av
modersmålskostnader med 1% av grundresursen.
5. Vi tillstyrker en socioekonomisk omfördelning motsvarande 8% i
grundskolan och 1% i förskolan.
6. Inom fritidshemmet anser vi att det kan vara motiverat med en
socioekonomisk omfördelning motsvarande 1%.
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7. Resurser till ISLK bör fördelas på ett sätt som helt överensstämmer
med resurstilldelningen till fristående skolor.
8. Resursen för ”till nämndens förfogande” bör benämnas ”ledning,
styrning och gemensamma kostnader”.
9. Ersättning för små skolor på landsbygden bör hanteras utanför
resursfördelningsmodellen, genom omfördelning inom respektive Barnoch skolnämnd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad
gäller punkt 1 mot Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 1
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 1
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 1
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande:
Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten
Spanne (S),
Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD)
Nämnden beslutar i enlighet med Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad
gäller punkt 1.
Därefter ställer ordföranden proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande vad gäller punkt 2
och Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 2 och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
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Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 2
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m fl yrkande vad gäller punkt 2
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande:
Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD)
Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller
punkt 2
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad
gäller punkt 3 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta
Därefter ställer ordföranden proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl,
Lars Hanssons (L) och Gösta Eklunds (V) yrkande vad gäller punkt 4 och
finner att nämnden beslutar att anta Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande
Omröstning begärs
För att utröna vilket av de återstående yrkandena som skall utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa
och finner att nämnden bifaller Lars Hanssons (L) m.fl yrkande som
motförslag i huvudvoteringen
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 4
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 4
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande:
Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).
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Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD)
Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller
punkt 4
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad
gäller punkt 5 mot Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 5
och finner att nämnden beslutar att anta Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande
Omröstning begärs
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 5
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 5
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande:
Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD)
Nämnden beslutar att anta Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller
punkt 5
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad
gäller punkt 6 mot Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 6
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 6
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 6
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Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande:
Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD)
Nämnden beslutar i enlighet med Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad
gäller punkt 6
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande
vad gäller punkt 7 mot Lars Hanssons (L) m.fl förslag vad gäller punkt 7
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 7
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 7
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande:
Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD)
Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller
punkt 7

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (34)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-30

Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad
gäller punkt 8 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta
Därefter ställer ordföranden proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande vad gäller punkt 9 och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
Beräkningen av tilläggsresursen bör baseras på SCB:s s.k.
riksmodell och inte på den speciella kommunmodellen för Lund.
De båda modellerna skiljer sig inte mycket i träffsäkerhet och det
är då naturligt att välja den som är mest etablerad.
Vi instämmer i kommunkontorets förslag att skolpengen betalas ut
till nämnden, men vill att en uttrycklig ambition ska vara att pengen
fördelas vidare ut till enheterna.
-

Grundresursen bör fördelas i intervallen F-3, 4-6 och 7-9

-

Modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i
förskolan bör inte vara en ”fri nyttighet” som anslagsfinansieras via
Utbildningsnämnden. Detta skulle bli problematiskt för de
verksamheter (framför allt friskolor och förskolor) som idag
bedriver modersmålsverksamheten med egen personal. Fria
nyttigheter riskerar att bli kostnadsdrivande. Det finns också en risk
att Modersmålscentrum, för att kunna hålla budgeten, får
långtgående bestämmanderätt över formerna, på ett sätt som
berövar rektor/förskolechef möjligheterna att tillgodose elevernas
”rätt till utbildning” i enlighet med dennes uppdrag.
Vi föreslår därför att 2% av grundresursen i grundskolan fördelas
enligt en separat fördelningsmodell, med enda syfte att
schablonmässigt ge kostnadskompensation för
modersmålsundervisning. Denna modell kan exempelvis basera sig
på antal elever med utländsk bakgrund oavsett vistelsetid i Sverige.
För förskolan föreslås en motsvarande omfördelning av
modersmålskostnader med 1% av grundresursen.
Vi tillstyrker en socioekonomisk omfördelning motsvarande 8% i
grundskolan och 1% i förskolan.
Inom fritidshemmet anser vi att det kan vara motiverat med en
socioekonomisk omfördelning motsvarande 1%.
Resurser till ISLK bör fördelas på ett sätt som helt överensstämmer
med resurstilldelningen till fristående skolor.
De resurser som i nuvarande modell benämns ”till nämndens
förfogande” bör benämnas ”ledning, styrning och gemensamma
kostnader”.
Särskilt regelverk kring små skolor tas bort i modellen.

-
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Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning (V): Vänsterpartiet tar principiellt avstånd från
systemet med direkt skolpeng. Vi kan dock konstatera att remissförslaget
rymmer positiva förbättringar.
Protokollsanteckning (FI): Feministiskt initiativ anser att lärarens
kompetens är en viktig faktor för måluppfyllelse och bör därför betraktas
i resursfördelningsmodellen. Nämns inte fortbildning finns det risk för att
få resurs avsett för kompetensutveckling.
Protokollsanteckning (FI): Vi instämmer i Elin Gustafssons (S) yrkande
Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i FI:s
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 31

Återrapport EVP-uppdrag Elevhälsan

Dnr BSL 2016/0123

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Utbildningsnämnden, Barn- och
skolförvaltning Lunds stad samt Barn- och skolförvaltning Lund Öster i
uppdrag att ”kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan”
(Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 203).
Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog,
skolkurator/motsvarande samt personal med sådan kompetens att
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses,
vanligtvis specialpedagog/speciallärare. Elevhälsans bemanning och
organisering har kartlagts.
Lunds kommuns revisorer granskade elevhälsan i Lunds kommun hösten
2015. I granskningsrapporten identifierades som förbättringsområde bl.a.
att inrätta ”nödvändiga former för organiserad samordning på
övergripande nivå inom elevhälsans respektive delar, och mellan
elevhälsan och den pedagogiska verksamheten.” (s. 2). Barn och
skolnämnd Lunds stad yttrade sig över revisionsrapporten i januari 2016.
I yttrandet konstaterades att innan beslut om samordning på övergripande
nivå kan fattas behöver det klarläggas hur en central samordning kan
stödja elevhälsan, samt att denna frågeställning skulle besvaras i denna
kartläggning.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 16 mars 2016
Bilaga 1 Kartläggning av elevhälsan i Lunds kommun
Yttrande: Granskning Elevhälsa dnr 2015/0767
Utbildningsnämndens beslut den 17 juni 2015, § 76
Utbildningsnämndens beslut den 15 april 2015, § 41
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

att

Justerare

godkänna Kartläggning av elevhälsan i Lunds kommun, i enlighet
med bilaga 1, och att uppdraget från kommunfullmäktige i EVP
2015 om att kartlägga elevhälsan därmed är genomfört.
ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att, i samarbete
med Barn- och skolförvaltning Lund Öster samt
Utbildningsförvaltningen utforma ett förslag på den samordnande
elevhälsans uppdrag, organisering och bemanning.
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att

enligt begäran expediera kartläggningen till Lunds kommuns
revisorer

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 32

Revidering av delegationsplan mars
2016

Dnr BSL 2016/0084

Sammanfattning
Förslag till reviderad delegationsplan för Barn- och skolförvaltning
Lunds stad föreligger för beslut. Delegationsplanen behöver kontinuerligt
uppdateras på grund av olika förändringar i lagstiftningen eller
organisationen. Delegationsplanen föreslås gälla från och med 2016-0401.

Beslutsunderlag
Delegationsplan BSF Lunds stad, senaste reviderad 2015-10-01
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 februari
2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

anta föreliggande förslag till delegationsplan för Barn- och
skolförvaltning Lunds stad att gälla från och med 2016-04-01.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 33

Remiss: Ansökan från Stiftelsen
Lunds Waldorfskola

Dnr BSL 2016/0099

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Waldorfskola har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för förskoleklass (inom befintlig
verksamhet) i Lunds kommun från och med läsåret 2017/2018.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barnoch skolnämndernas yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars
yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2016-04-15.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2 mars 2016
dnr BSL 2016/0099.
Ansökan från Stiftelsen Lunds Waldorfskola, dnr 31-2016:481

Yrkanden
Lars Hansson (L) med instämmande av Vera Johnsson (M), Samuel
Körner Lilja (KD) och Simon Årnes (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Monica Molin (S) med instämmande av Yanira Difonis (MP) och Gösta
Eklund (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
bifaller hennes eget yrkande
Omröstning begärs
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Monica Molins (S) m.fl yrkande
Nej för bifall Lars Hanssons (L) m.fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins (S) m.fl
yrkande: Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S),
Elin Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD), Mats
Hansson (SD).
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Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för deras eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning (FI): Feministiskt Initiativ ser helst att alternativ
pedagogik erbjuds av kommunen, men eftersom Waldorf är en stiftelse
och har en välfungerade verksamhet, ställer vi oss positiva till ansökan.
Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten
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§ 34

Remiss: Ansökan om godkännande
som huvudman från EnBit Extra AB

Dnr BSL 2016/0100

Sammanfattning
En Bit Extra AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående verksamhet i form av grundsärskola i Lunds
kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Barn- och skolnämnd Lunds stad
bereds tillfälle till yttrande. Yttrandena från Barn- och skolnämnderna
ska samordnas av Utbildningsförvaltningen, som sedan ska lämna sitt
yttrande till Skolinspektionen senast den 15 april 2016.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2 mars 2016
dnr BSL 2016/0101.
Ansökan från En Bit Extra AB om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående grundsärskola, dnr 31-2016:717.

Yrkanden
Lars Hansson (L) med instämmande av Vera Johnsson (M), Simon Årnes
(C) och Samuel Körner Lilja (KD) yrkar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Monica Molin (S) och Gösta Eklund (V) yrkar avslag på förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
bifaller Monica Molins (S) m.fl yrkande
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Monica Molins (S) m.fl yrkande
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molin (S) m.fl yrkande:
Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin
Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V)
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD), Mats
Hansson (SD)
Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning (FI): Feministiskt Initiativ är positiva till
etableringen av Pusselbitens skola, då de är en icke-vinstdrivande skola
som bedrivs på initiativ av föräldrar och i nära samarbete med autismoch Aspergersförbundet. Ställningstagandet grundar sig i kommunens
nuvarande oförmåga att tillgodose detta brinnande behov.
Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
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§ 35

Remiss: Ansökan från En Bit Extra AB
om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående
förskoleklass, grundskola och
fritidshem

Dnr BSL 2016/0101

Sammanfattning
En Bit Extra AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående verksamheter i form av fritidshem, förskoleklass
och grundskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Barn- och
skolnämnd Lunds stad bereds tillfälle till yttrande. Yttrandena från Barnoch skolnämnderna ska samordnas av Utbildningsförvaltningen, som
sedan ska lämna sitt yttrande till Skolinspektionen senast den 15 april
2016.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2 mars 2016
dnr BSL 2016/0101.
Ansökan från En Bit Extra AB om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem,
dnr 31-2016:718.

Yrkanden
Lars Hansson (L) med instämmande av Vera Johnsson (M), Simon Årnes
(C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats Hansson (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag
Monica Molin (S) med instämmande av Gösta Eklund (V) och Yanira
Difonis (MP) yrkar avslag på förslaget

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Monica Molins (S) m.fl yrkande
Omröstning begärs
Nämnden godkänner följande voteringsordning
Ja för bifall till ordförandens m.fl yrkande
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande
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Omröstningen utfaller med sex röster för ordföranden m.fl yrkande:
Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin
Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V)
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD), Mats
Hansson (SD)
Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning (FI): Feministiskt Initiativ är positiva till
etableringen av Pusselbitens skola, då de är en icke-vinstdrivande skola
som bedrivs på initiativ av föräldrar och i nära samarbete med autismoch Aspergersförbundet. Ställningstagandet grundar sig i kommunens
nuvarande oförmåga att tillgodose detta brinnande behov.
Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare
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§ 36

Redovisning av delegationsbeslut
2016

Dnr BSL 2015/0856

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 30
mars 2016:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Körsbärets förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-06-30.
Nr 6/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Arkens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket t o m 2016-06-30.
Nr 7/10
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Studentkårens förskola: Beslut att avslå ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket.
Nr 8/10
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Nr 3 – 72/16
Delegat: Rektor
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Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
Nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola för eleven
K P 010301****

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 37

Anmälningar om kränkande
behandling 2016

Dnr BSL 2015/0857

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats 2016-01-01- 2016-02-29.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 1 mars 2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 38

Anmälningar till nämndsammanträde
den 30 mars

Dnr BSL 2016/0058

Sammanfattning
Sammanställning och dokument finns i mötesportalen.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet.
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§ 39

Skoldirektören informerar

Skoldirektören informerar om invigning av Tvillingskolan den 3 maj
2016.
Skoldirektören samt nämndens presidie närvarar på Ksau den 4 april för
att diskutera EVP-processen.
Kunskapsvecka 20 april 2016 för nämndernas presidier.
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