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§ 111

Information: Inrättande av
familjecentral

Dnr BSL 2015/0605

Sammanfattning
En familjecentral kan se ut på olika sätt men innehåller ofta
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med målsättningen att
arbeta förebyggande
Genom att samla verksamheter, under samma tak, som har det
gemensamma uppdraget att på olika sätt ge stöd i det blivande och
nyblivna föräldraskapet skapas en verksamhet som ger vinster såväl
kvalitativt som tidsmässigt.
Nämnden informeras om hur kringkommunerna har byggt upp sina
verksamheter.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen.
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§ 112

Bokslutsprognos 2016

Dnr BSL 2016/0708

Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en bokslutsprognos för året 2016 till
kommunstyrelsen.
Barn- och skolnämnd Lunds stads bokslutsprognos visar ett
nettoöverskott på ca 10 mnkr i förhållande till tilldelad ram på 1 712,3
mnkr. Prognosen har en volymavvikelse motsvarande ca 4 mnkr som ska
återbetalas efter faktiskt antal barn och elever enligt regelverket för direkt
skolpeng.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 13 december
2016 dnr BSL 2016/0708

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna bokslutsprognosen för BSN Lunds stad samt översända
den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare
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§ 113

Internbudget 2017

Dnr BSL 2016/0493

Sammanfattning
För år 2017 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget och
fördela funktioner / satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som
ställts till ledning, styrning och gemensamma kostnader. Nämnden ska
också ta ställning till fördelning av tilläggsbeloppet för särskilt stöd samt
hur mycket förskola/skola skall betala för gemensamma kostnader på
nämndnivå.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 16 november
2016 dnr BSL 2016/0493 (denna skrivelse) med bilagorna 1-6
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143 dnr KS
2016/0074

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar
att fastställa internbudget 2017 för Barn- och skolnämnd Lunds stad
enligt förvaltningens förslag, med följande ändringar:
-

Posten ”Uppstart nya förskoleavd.” reduceras till 700 tkr.

-

Posten ”Oförutsedda behov” reduceras till 750 tkr.

-

Medel avsätts till särskilda ”Insatser för att minska
sjukfrånvaron” med 3 000 tkr.

Elin Gustafsson (S) och Mattias Horrdin (C) instämmer i Lars Hanssons
yrkande
Gösta Eklund (V) yrkar
i första hand att nämnden beslutar
att ärendet återremitteras och att ett nytt förslag tas fram där man
överväger att föra över 20 Mkr till förskolan
och i andra hand
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Monica Molin (S) och Lars Hansson (L) yrkar att nämnden beslutar att
avslå Gösta Eklunds återremissyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget och Lars Hanssons (L) yrkande om att
avgöra ärendet idag mot Gösta Eklunds (V) förstahandsyrkande om
återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter Lars Hanssons (L) yrkande mot Gösta
Eklunds andrahandsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med Lars Hanssons (L) yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Lars Hanssons (L) yrkande
Nej till Gösta Eklunds (V) yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Yanira
Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Eva Ohlsson (S),
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Victor Landing (KD) och Monica
Molin (S).
Omröstningen utfaller med 1 röst för Gösta Eklunds (V) yrkande: Gösta
Eklund (V)
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa internbudget 2017 för Barn- och skolnämnd Lunds stad
enligt förvaltningens förslag, med följande ändringar:
-

Posten ”Uppstart nya förskoleavd.” reduceras till 700 tkr.
Posten ”Oförutsedda behov” reduceras till 750 tkr.
Medel avsätts till särskilda ”Insatser för att minska
sjukfrånvaron” med 3 000 tkr.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Protokollsanteckningar
Yanira Difonis (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet tycker att personalens sjukfrånvaro är oroande, men
Miljöpartiet tycker inte att det är lämpligt att avsätta 3 miljoner kronor
från posten ”oförutsedda händelser” till ”ospecifierade åtgärder”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Beslut om lokalplan för Barn- och
skolnämnd Lunds stad 2017-2021

Dnr BSL 2016/0675

Sammanfattning
Ärendet innehåller beslut om barn- och skolnämnden Lunds stads
lokalplan. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för
förskola och skola under perioden 2017-2021. Lokalplanen är inte ett
beslut kring vilka projekt som ska genomföras men utgör underlag för
kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens
utarbetande av investeringsplan för perioden.

Beslutsunderlag
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2021 2016-12-14
tjänsteskrivelse
Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021 v 3
Scenario 2021 Centrum torn 2016-08-31 v 2
Scenario 2021 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården 2016-08-31 v.2
Scenario 2021 Linero - Råbylund, Tuna - Mårtens fälad,
Östra torn - Brunnshög 2016-08-31.pptx
Scenario 2021 LSR 2016-08-31.pptx
Scenario 2021 Norra fäladen 2016-08-31.pptx
Befolkningsprognos förskola 2016-09-28.pdf
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2021 2016-12-14.docx
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214.pdf

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar att nämnden beslutar
att fastställa Lokalplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2021,
med följande förändringar:

Justerare

-

Kolumnen ”Avveckling” i bilaga 1 utgår. Beskrivna eller antydda
avvecklingar i planens brödtext utgår. Nämnden tar i detta beslut
inte ställning till någon avveckling, varken uttalad eller
underförstådd. Nämnden emotser i dessa avseenden tydligare
beslutsunderlag.

-

Uppförandet av ny högstadieskola i Stångby tidigareläggs med
önskat färdigdatum senast ht 2019.

-

Uppförandet av Mårtenskolan, skola på Brunnshög och skola på
Södra Råbylund är beställda och bör byggas snarast, med
färdigdatum ht 2018.

-

Uppförandet av Magle förskola ska ske enligt beställning så snart
möjligt, för att möjliggöra ombyggnader i innerstaden.
Utdragsbestyrkande
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-

Förskolan på Drabantvägen i Stångby är beställd för 6 avd, och
ska i investeringsplanen anges så som den är beställd.

att upphäva samtliga tidigare beslutade områdeslokalplaner
att uppdra åt förvaltningen att, efter revidering enligt nämndens beslut,
till Kommunstyrelsen översända antagen lokalplan som underlag för
investeringsgruppens utarbetande av förslag till investeringsplan
att uppdra åt förvaltningen, att efter revidering enligt nämndens beslut,
till Kommunstyrelsen översända antagen lokalplan som underlag för
kommunstyrelsens beslut om förslag till investeringsram i EVP 20182020
att uppdra åt förvaltningen att vidareutveckla nämndens
lokalplaneringsprocess utifrån följande intentioner:
De bristsituationer som kan förväntas uppkomma på kort sikt, d.v.s.
under perioden fram till 2021, måste identifieras och tydligt redovisas för
nämnden. De samlade omlokaliseringsbehoven måste bedömas. Kan en
tidigareläggning av planerade permanenta enheter utgöra ett kostnadsoch eller kvalitetsmässigt alternativ till omlokaliseringar i provisoriska
lösningar? Arbetet med beställningar måste få en tydlig tidplan som är
förenlig med önskade färdigställandetidpunkter, och som ger nämnden
god tidsmarginal för sina beslut. Medborgardialogen avseende
lokalplanerna måste utvecklas. Detta kan ske i samarbete med
kommunens demokratiutvecklare. Planerna måste även leva upp till
kraven i kommunens ”strategi för att stärka barns rättigheter”.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa Lokalplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad 20172021, med följande förändringar:
-

-

Justerare

Kolumnen ”Avveckling” i bilaga 1 utgår. Beskrivna eller antydda
avvecklingar i planens brödtext utgår. Nämnden tar i detta beslut
inte ställning till någon avveckling, varken uttalad eller
underförstådd. Nämnden emotser i dessa avseenden tydligare
beslutsunderlag.
Uppförandet av ny högstadieskola i Stångby tidigareläggs med
önskat färdigdatum senast ht 2019.
Uppförandet av Mårtenskolan, skola på Brunnshög och skola på
Södra Råbylund är beställda och bör byggas snarast, med
färdigdatum ht 2018.
Utdragsbestyrkande
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-

Uppförandet av Magle förskola ska ske enligt beställning så snart
möjligt, för att möjliggöra ombyggnader i innerstaden.
Förskolan på Drabantvägen i Stångby är beställd för 6 avd, och
ska i investeringsplanen anges så som den är beställd.

att

upphäva samtliga tidigare beslutade områdeslokalplaner

att

uppdra åt förvaltningen att, efter revidering enligt nämndens beslut,
till Kommunstyrelsen översända antagen lokalplan som underlag
för investeringsgruppens utarbetande av förslag till
investeringsplan

att

uppdra åt förvaltningen, att efter revidering enligt nämndens beslut,
till Kommunstyrelsen översända antagen lokalplan som underlag
för kommunstyrelsens beslut om förslag till investeringsram i EVP
2018-2020

att

uppdra åt förvaltningen att vidareutveckla nämndens
lokalplaneringsprocess utifrån följande intentioner:
De bristsituationer som kan förväntas uppkomma på kort sikt, d.v.s.
under perioden fram till 2021, måste identifieras och tydligt
redovisas för nämnden. De samlade omlokaliseringsbehoven måste
bedömas. Kan en tidigareläggning av planerade permanenta enheter
utgöra ett kostnads- och eller kvalitetsmässigt alternativ till
omlokaliseringar i provisoriska lösningar? Arbetet med
beställningar måste få en tydlig tidplan som är förenlig med
önskade färdigställandetidpunkter, och som ger nämnden god
tidsmarginal för sina beslut. Medborgardialogen avseende
lokalplanerna måste utvecklas. Detta kan ske i samarbete med
kommunens demokratiutvecklare. Planerna måste även leva upp till
kraven i kommunens ”strategi för att stärka barns rättigheter”.

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Barn- och skolnämnd Lund stads
underlag inför ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020
(effektiviseringsförslag)

Dnr BSL 2016/0502

Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med budget 2018 enligt
kommunstyrelsens beslut. Nämnderna ska utgå från beslutad EVP 20172019 samt det effektiviseringsbehov som finns inför budget 2018.
Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att arbeta med tre
scenarier: lågt, mellan, högt när det gäller storleken på
effektiviseringsbehovet och behov av kvalitetsförbättringar för att få en
budget i balans. Slutlig EVP 2018-2020 med budget för 2018 fastställs av
kommunfullmäktige 14-15 juni 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 18 november
2016 dnr BSL 2016/0502 (denna skrivelse)
Bilaga 1 Förslag till effektiviseringar med åtgärd/konsekvensbeskrivning
Bilaga 2 Förslag till investeringsplan 2018 - 2023
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 236 dnr KS
2016/0789
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143 dnr KS
2016/0074

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Lars Hansson (L) yrkar att nämnden beslutar
att utan eget ställningstagande till Kommunstyrelsen översända
förvaltningens förslag till yttrande över effektiviserings- och
besparingsåtgärder på 3 %, 5 % och 7 % inför ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018
att godkänna förvaltningens förslag till investeringsram för planperioden
med följande förändringar:

Justerare

-

Utgiften för ny högstadieskola i Stångby anpassas till önskat
färdigdatum ht 2019.

-

Utgiften för Mårtenskolan, skola på Brunnshög och skola på
Södra Råbylund anpassas till önskat färdigdatum ht 2018.

-

Utgiften för Magle förskola anpassas till önskat färdigdatum ht
2018.

Utdragsbestyrkande
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att uppdra åt förvaltningen att, efter revidering enligt nämndens beslut,
till Kommunstyrelsen översända nämndens förslag till investeringsram
för planperioden.
Monica Molin (S) instämmer i Elin Gustafssons (S) och Lars Hanssons
(L) yrkande.
Dragan Brankovic (SD) yrkar att nämnden beslutar
att ärendet återremitteras till förvaltningen för att utöka listan med
besparingsförslag, så att man inte är låst till denna lista.
Gösta Eklund (V) yrkar att nämnden beslutar att
avslå förvaltningens förslag och föreslår istället kommunstyrelsen att
höja skattesatsen inför 2017.
Mattias Horrdin (C) yrkar avslag på Dragan Brankovic (SD) yrkande om
återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot
Dragan Brankovics (SD) yrkande om återremiss och finner att nämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lars Hanssons (L) och Elin
Gustafssons (S) m fl yrkande mot Gösta Eklunds (V) avslagsyrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons och Lars
Hanssons m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar

Justerare

att

utan eget ställningstagande till Kommunstyrelsen översända
förvaltningens förslag till yttrande över effektiviserings- och
besparingsåtgärder på 3 %, 5 % och 7 % inför ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018

att

godkänna förvaltningens förslag till investeringsram för
planperioden med följande förändringar:
- Utgiften för ny högstadieskola i Stångby anpassas till önskat
färdigdatum ht 2019.
- Utgiften för Mårtenskolan, skola på Brunnshög och skola på
Södra Råbylund anpassas till önskat färdigdatum ht 2018.

Utdragsbestyrkande
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att

Utgiften för Magle förskola anpassas till önskat färdigdatum ht
2018.
uppdra åt förvaltningen att, efter revidering enligt nämndens beslut,
till Kommunstyrelsen översända nämndens förslag till
investeringsram för planperioden.

Reservationer
Dragan Brankovic (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
reservationsskrivelse:
Jag reserverar mig mot att skicka förslagslistan på besparingsförslagen
till KF. Hela listan känns hemsk men vissa av punkterna är helt
oacceptabla för oss sverigedemokrater. Vårt förslag var att det skulle
återremitteras för att utöka listan med besparingsförslag, så att man inte
är låst till denna lista.
Gösta Eklund (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
reservationsskrivelse:
Lunds kommunala skolor har för inte så många år sedan varit ledande i
utvecklingen av ett framgångsrikt sätt att leda och utveckla skolorna i
Sverige. Vi har varit en förebild för många kommuner och ofta varit
topprankade i Lärarförbundets årliga jämförelse mellan kommunala
skolor.
Denna utveckling bröts sakteliga ner under de åtta borgerligt styrda åren
2007 - 2014.
Med fasa kan jag nu konstatera att neddragningarna under det nya styret
med Socialdemokrater och Miljöpartiet ser ut att eskalera i styrka från
och med 2018. Nu handlar förslaget om besparingar som drabbar den
kvalitativa kärnan i vårt uppdrag som skolhuvudman.
Reformer som kostat mycken politisk kraft och prioritering riskerar nu att
gå förlorade. Det handlar t.ex om: Fri frukt till förskolebarn, nedläggning
av öppna förskolor som är betydelsefulla mötesplatser inte minst i
perspektivet - god folkhälsa, nedläggning av Sankt Hansgården,
nedläggning av ”små” skolor/förskolor samt det mest allvarliga som
innebär att ca. 120 lärare riskerar uppsägning från och med 2018.
Jag reserverar mig starkt mot detta förslag och vill härmed också
framföra det enda alternativet till denna massiva neddragning som
naturligtvis är att höja skatten några ören under närmaste åren.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (34)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Vera Johnsson (M), Mattias Horrdin (C), Victor Landing (KD), Nils
Paulsson (M) och Sofia Lindbom (M) reserverar sig mot beslutet och
lämnar reservationsskrivelse i enlighet med bilaga § 115:1
Lars Hansson (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar
reservationsskrivelse i enlighet med bilaga § 115:2

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna och Miljöpartiet är djupt oroade över den
kvalitetsförsämring de ingivna effektiviserings- och
besparingsmöjligheterna medför särskilt med scenario 5 och 7 %. Vi vill
att Lunds skolor och förskolor fortsatt ska ge barn, elever och personal de
allra bästa förutsättningarna till utveckling.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 116

Intern kontroll- handlingsplan 2017

Dnr BSL 2016/0494

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna Lunds stad redovisar i detta ärende förslag
till kontrollmål för den interna kontrollen för år 2017. Kontrollmålen
bygger dels på de av Kommunstyrelsen föreslagna kommungemensamma
kontrollmålen samt nämndens egna.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 5 december
2016
Handlingsplan för intern kontroll Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar
att instämma i förvaltningens förslag
att som kontrollpunkt i intern kontroll 2017 lägga till: Kontroll av om
arbetsmiljölagstiftning följs med avseende på arbetsmiljösamordning
mellan ansvarig chef på gemensamt arbetsställe och BAS-U vid byggeller anläggningsarbete innan arbetet påbörjats.
Lars Hansson (L) instämmer i Mårten Spannes (S) yrkande med följande
tilläggsyrkande
att som kontrollpunkt i intern kontroll 2017 lägga till: Hur
kartläggs/analyseras riskerna för kränkningar på nätet?

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

instämma i förvaltningens förslag samt att som kontrollpunkter i
intern kontroll 2017 lägga till:

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Kontroll av om arbetsmiljölagstiftning följs med avseende på
arbetsmiljösamordning mellan ansvarig chef på gemensamt
arbetsställe och BAS-U vid bygg- eller anläggningsarbete innan
arbetet påbörjats.
Hur kartläggs/analyseras riskerna för kränkningar på nätet?
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 117

Detaljplan för Markören 7 m fl i Lund,
Lunds kommun

Dnr BSL 2016/0662

Sammanfattning
Ärendet avser barn- och skolnämndens yttrande över detaljplan för
Markören 7 m fl i Lund, Lunds kommun. Stadsbyggnadskontoret har
översänt detaljplanen för samråd. Detaljplanen syftar på att pröva
lämpligheten av kontor och handelsverksamhet (dock ej livsmedel) inom
Markören 7 m fl.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-25 Detaljplan för Markören 7 m fl i Lund,
Lunds kommun – Granskning handling
BN Underrättelse-Samråd 2016-10-31 Detaljplan för Markören 7 m fl nämnder.
BN Planbeskrivning 2016-10-07 Detaljplan för Markören 7 m fl
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2016-10-07
Detaljplan för Markören 7 m fl.
BN Tjänsteskrivelse 2016-10-07 Detaljplan för Markören 7 m fl.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse 2016-11-25
Detaljplan för Markören 7 m fl i Lund, Lunds kommun- samråd

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 118

Yttrande över kommunrevisionens
granskning av
lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen

Dnr BSL 2016/0644

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett Ernst & Young
i uppdrag att granska lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen. Kommunrevisionen lämnar ett antal
rekommendationer i syfte att uppfylla intentionerna med
lokalinvesteringsprocessen avseende kommunnytta, tydlighet och
helhetsyn. I ärendet redovisas synpunkter på kommunrevisionens
rekommendationer.

Beslutsunderlag
Granskning av lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen 2016-12-14 Tjänsteskrivelse
Granskning av lokalförsörjningsprocessen.pdf
Missiv.pdf

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar att nämnden beslutar
att svara på revisionsrapporten med förvaltningens skrivelse Granskning
av lokalförsörjningsprocessen och lokalinvesteringsprocessen 2016-1214 Tjänsteskrivelse, med följande ändring av synpunkterna på dialogen
med allmänheten:
Nämnden instämmer i Kommunrevisionens rekommendation, och anser
att dialogen med både brukare och allmänhet i anslutning till
lokalinvesteringsprocessen måste utvecklas. Dialogen kan inte inskränkas
till skolkonferenserna, då lokalinvesteringarna berör långt fler än de som
deltar på skolkonferenserna.
Vidare måste det säkerställas att lokalplaneringen lever upp till den av
KF antagna ”strategi för att stärka barns rättigheter”.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inleda ett sådant arbete.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

svara på revisionsrapporten med förvaltningens skrivelse
Granskning av lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen 2016-12-14 Tjänsteskrivelse, med
följande ändring av synpunkterna på dialogen med allmänheten:
Nämnden instämmer i Kommunrevisionens rekommendation, och
anser att dialogen med både brukare och allmänhet i anslutning till
lokalinvesteringsprocessen måste utvecklas. Dialogen kan inte
inskränkas till skolkonferenserna, då lokalinvesteringarna berör
långt fler än de som deltar på skolkonferenserna.
Vidare måste det säkerställas att lokalplaneringen lever upp till den
av KF antagna ”strategi för att stärka barns rättigheter”.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inleda ett sådant
arbete.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 119

Yttrande över kommunrevisionens
granskning av kommunens arbete med
stöd till barn från resurssvaga
förhållanden

Dnr BSL 2016/0020

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag
att granska kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga
förhållanden. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens
nämnder har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet och samverkan
inom området. Fokus ligger på det arbete som nämnderna bedriver
rörande likvärdighet och social hållbarhet gällande barn och ungas
förutsättningar för goda uppväxtförhållanden och studieresultat.
I barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse ges svar på den
kritik och de rekommendationer som Lunds kommuns revisorer via EY
riktar till barn- och skolnämnden.
Revisorerna rekommenderar samtliga granskade nämnder att:
”Säkerställa att de arbetar med en analys av behov och adekvata insatser
gällande barn och elever på grupp- och organisationsnivå utifrån de
bakgrundsfaktorer som forskningen visat är viktig för goda
uppväxtförhållanden och studieresultat.” samt att
”Med utgångspunkt i goda exempel och ömsesidigt erfarenhetsutbyte ge
kraft åt ett socialt hållbarhetsperspektiv i styrning och uppföljning av sina
respektive verksamheter.”
Revisorerna rekommenderar barn- och skolnämnderna Lunds stad och
Lund Öster att:
Säkerställa att fördelningen av resurser till förskola och grundskola sker
på ett sätt som garanterar ett tillfredsställande mått av likvärdighet över
kommunen.
(missiv daterat 2016-09-14).
Barn- och skolnämnden föreslås besluta

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2016 dnr
2016/0020
Lunds kommuns revisorers missiv den 14 september 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Lunds kommuns revisorers revisionsrapport Lunds kommun. Granskning
av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden
september 2016.

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar att nämnden beslutar
att yttra sig över Lunds kommuns revisorers granskning av kommunens
arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden enligt barn- och
skolförvaltningens tjänsteskrivelse 161117.
att Barn- och skolförvaltningen i kvalitetsdialogerna följer upp elevers
resultat i år 9 när det gäller skillnader i kunskapsresultat utifrån föräldrars
utbildningsbakgrund
Mattias Horrdin (C) instämmer i Lars Hanssons (L) yrkande.
Gösta Eklund (V) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Hanssons (L) m fl yrkande mot Gösta Eklunds
(V) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lars
Hanssons (L) m fl yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Gösta Eklunds (V) yrkande.
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med sex röster för Gösta Eklunds (V) yrkande:
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Eva
Ohlsson (S), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Sofia Lindbom
(M), Mattias Horrdin (C), Victor Landing (KD) och Dragan
Brankovic (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

yttra sig över Lunds kommuns revisorers granskning av
kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden
enligt barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 161117.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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att

Barn- och skolförvaltningen i kvalitetsdialogerna följer upp elevers
resultat i år 9 när det gäller skillnader i kunskapsresultat utifrån
föräldrars utbildningsbakgrund.

Protokollsanteckningar
Lars Hansson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
De åtgärder som förvaltningen föreslagit är i samtliga fall sådant som
redan ligger i verksamhetens uppdrag. Vi ser därför ingen anledning
genom beslut upprepa dessa uppdrag, utan förutsätter att de utförs utan
någon särskild åtgärd från nämndens sida.
Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 120

Yttrande över kommunrevisionens
granskning av informationstillgång
och insyn ur tre perspektiv

Dnr BSL 2016/0617

Sammanfattning
EY (Ernst & Young Sverige) har på Lunds kommuns revisorers
(kommunrevisionens) uppdrag granskat om nämnderna säkerställer att
kommuninvånarna har en tillfredsställande möjlighet till insyn och
informationstillgång. Granskningen har fokuserat på tre områden:
nämndernas protokoll, tillgång till information på minoritetsspråken och
kommunikationsuppdraget.
Kommunrevisionen önskar nu svar på vilka åtgärder som kommer att
vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de
rekommendationer som lämnats. I yttrandet ska också framgå om
förvaltningen håller med om rekommendationerna eller inte.
Förvaltningen ska också klargöra om, och i så fall när, åtgärder med
anledning av revisionsrapporten kommer att vidtas.
Mer detaljerat om resultaten av granskningen finns att läsa i rapporten
och beskrivs inte närmare i detta yttrande.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad (BSFLS) är sammantaget positiv
till kommunrevisionens granskning.
Revisorernas övergripande bedömning är att protokollens lagenlighet är
tillfredställande, men att det inom vissa områden finns utrymme för
förbättringar.
Förvaltningen framhåller i sitt yttrande att kvaliteten i protokollen också
fortsättningsvis kommer att bevakas. Vissa äldre ord och fackuttryck i
protokollen kommer att bytas ut mot modernare och mer lättförståeliga
begrepp. Det föreslås också att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i
form av ett utvecklingsarbete säkerställa att samtliga handlingar skrivs
och utformas enligt de mallar och riktlinjer som gäller.
I fråga om minoritetsspråken ser revisionen inga risker att kommunen
inte ska leva upp till lagstiftningen. Förvaltningen kommer, liksom
tidigare, fortsättningsvis att så långt det är möjligt erbjuda elever som
tillhör de nationella minoriteterna modersmålsundervisning i sina språk.
Förvaltningen är positiv till revisionens rekommendation om översyn av
kommunikationsbehovet och formalisering av kommunikationsarbetet.
Kommunfullmäktige har beslutat om en sammanslagning av de
tvåskolnämnderna Lunds Stad och Lund Öster från och med 2018-01-01.
Ledningen för den organisation som gäller från och med 2018 behöver

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (34)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

ges möjlighet att sätta sin prägel på verksamheten och därmed också på
kommunikationsarbetet. Revisionens rapport kan vara ett utmärkt
underlag i denna process.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 22 november
2016, dnr BSL 2016/0617
Revisionsrapport 2016-09-14, Granskning av informationstillgång och
insyn ur tre perspektiv

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar att nämnden beslutar
att yttra sig över Lunds kommuns revisorers granskning av
informationstillgång och insyn ur tre perspektiv i enlighet med
förvaltningens förslag.
att uppdra åt förvaltningen att snarast tillse att alla nämndhandlingar, som
inte omfattas av sekretess, blir tillgängliga för allmänheten på
kommunens webbsidor.
Gösta Eklund (V) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Hanssons (L) yrkande mot Gösta Eklunds (V)
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lars Hanssons
(L) yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

yttra sig över Lunds kommuns revisorers granskning av
informationstillgång och insyn ur tre perspektiv i enlighet med
förvaltningens förslag.

att

uppdra åt förvaltningen att snarast tillse att alla nämndhandlingar,
som inte omfattas av sekretess, blir tillgängliga för allmänheten på
kommunens webbsidor.

Protokollsanteckningar
Lars Hansson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Protokollen förs, enligt kommunallagen, under ordförandens ansvar.
Nämnden kan således inte besluta om hur protokollen ska utformas eller
vilka ord som ska användas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vi förutsätter dock att ordföranden använder de begrepp som anges i
Kommunallagen, samt i övrigt följer Kommunkontorets och
Kommunrevisionens rekommendationer.
De åtgärder som förvaltningen i övrigt föreslagit är i samtliga fall sådant
som redan ligger i verksamhetens uppdrag. Vi ser därför ingen anledning
genom beslut upprepa dessa uppdrag, utan förutsätter att de utförs utan
någon särskild åtgärd från nämndens sida.
Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret, för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Information: Storlek på barngrupper
samt personaltäthet per den 15
oktober

Dnr BSL 2016/0707

Sammanfattning
Redovisning av barngruppernas storlek inom förskolan BSF Lunds stad
2012-2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Beslut om urvalsprinciper för
placering i förskoleklass i Lunds
kommun

Dnr BSL 2016/0676

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna i Lunds stad och Lund Öster har påbörjat
en översyn av urvalsprinciper kopplat till skolvalet. Första steget i denna
översyn är att ta fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass.
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förvaltningarnas och rektorernas
erfarenheter från de senaste årens arbete med skolvalet men också utifrån
de överklaganden som har gjorts i ett antal fall 2015 och 2016 i Lund.
Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid
placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna
granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds
kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till
förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik
mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i
förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna
kommer att yttra sig om Kommunrevisionens granskning i början av
2017.
Sammanfattningsvis föreslår Barn och skolförvaltningarna Lunds stad
och Lund Öster följande gemensamma urvalsprinciper för placering i
förskoleklass:
Elevens rätt till en skola nära hemmet
Vårdnadshavares önskemål
När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån
följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder
Aktiva val prioriteras före icke-val
Syskonförtur – gäller elever som går i åk F-3 på vald skola.
Relativ närhet
Vidare behövs ett förtydligande av dessa principer som kan utgöra ett
stöd för rektorer och förvaltningarna i syfte att säkerställa att urvalet görs
på ett rättssäkert sätt. Beslut om förtydligade principer bör fattas innan
urvalsprocessen påbörjas under våren 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Urvalsprinciper
för placering i förskoleklass i Lunds kommun” den 14 december 2016
dnr BSL 2016/0676
Missiv Kommunrevisionens granskning av riktlinjer för placering av
barn och elever i förskola, förskoleklass och grundskola 2016-10-12
JP Infonet - Referat av Skolinspektionens beslut 20150610
Regler för skolval- utdrag Skolverkets hemsida - Utbildningsinfo 201506-04

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper för placering i
förskoleklass

att

ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att i samråd med
Barn- och skolförvaltning Lund Öster ta fram ett gemensamt
förslag till förtydligade urvalsprinciper för placering i förskoleklass

Beslut expedieras till:
Områdeschefer BSF Lunds stad,
Verksamhetschefer Lund Öster,
Rektorer F-6 i BSF Lunds stad och Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Anmälningar om kränkande
behandling 2016

Dnr BSL 2015/0857

Sammanfattning
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som har
inregistrerats perioden 2016-10-01- 2016-11-28. redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 28 november
2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om
kränkande behandling, oktober och november 2016” till
handlingarna

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 14 december

Dnr BSL 2016/0701

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 14 december:

Justerare



Brev om skolgården på Palettskolan från barnen i klass 3 till
Barn- och skolnämnd Lunds stad



Markreservation av del av fastigheten Grynmalaren 37 m.fl.,
beslut 2016-11-16, TN



Mark- och miljödomstolen dom 2015-11-06, angående Detaljplan
för del av fastigheten Norra Fäladen 4:1 samt del av kvarteret
Bullerbyn, Lunds kommun



Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam
förvaltning, tjänsteskrivelse 2016-10-24, KS



Reservation M, KD angående en samlad barn- och skolnämnd,
2016-11-02, KS



Reservation SD angående en samlad barn- och skolnämnd, 201611-02, KS



Utbildningsdepartementets Remiss av betänkandet - Samordning,
ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, 201611-02 tjänsteskrivelse, KS



Kommunala funktionshinderrådet Protokoll, 2016-10-18



Tidsschema för inlämning av handlingar till KS/KF under 2017



Beslut personalmåltidspris 2017, 2016-12-07, servicenämnden



Personalmåltidspris i Lunds kommun 2017, gäller
personalmåltider utanför Kristallens restaurang, tjänsteskrivelse
2016-11-25, serviceförvaltningen



Beslut om kontaktpolitiker till respektive skolområde, för
perioden 2016-11-09--2018-12-31, Barn- och skolnämnd Lunds
stad 2016-11-09



Beslut Baharan Raoufi (FI) avsägelse av uppdrag som ersättare i
Barn- och skolnämnd Lunds stad, KF 2016-11-24



Beslut Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Lunds kommun
med nämndernas delårsrapporter, KF 2016-10-27
Utdragsbestyrkande
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Beslut Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför
gemensam rättning av nationella prov”, KF 2016-11-24



Beslut Ilirjana Metajs (S) avsägelse avuppdrag som ersättare i
Barn- och skolnämnd Lunds stad, KF 2016-11-24



Utkast Samverkansprotokoll på förvaltningsnivå BSF Lunds stad
2016-12-12”

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 12 december
2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga redovisningen till protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Redovisning av delegationsbeslut
2016

Dnr BSL 2015/0856

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 14
december 2016:
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Ormen Långe förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under vårterminen 2017, med start den 12 december
2016.
Nr 35/16
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Förskolan Holken: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket mellan 09.00 – 15.00 (24 timmar i veckan) fr.o.m.
2016-09-05 dock längst t.o.m. 2016-12-30.
Nr 36/16
Delegat: Gunilla Cederholm, skolområdeschef
Röda Stugan förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under höstterminen 2016.
Nr 37/16
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse 2016-12-12, dnr
BSL 2015/0856

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga redovisningen till protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Årets medarbetarenkät där svaren nu har bearbetats och sammanställts.
Förvaltningens svarsfrekvens ligger på 70 %. Resultaten har skickats ut
till rektorerna som kommer att driva resultatarbetet vidare inom sina
respektive enheter.
Skollskjuts som felaktigt erbjudits gratis till Eslövsbarn eftersom det
funnits tomma säten i bussen. Information har gått ut till
vårdnadshavarna om att barnen får åka om det finns plats men att Eslövs
kommun då behöver finansiera detta.
Förvaltningen har tackat ja till att delta i ett forskningsprojekt om stress i
skolan. Elia Psouni är docent på Psykologiska institutionen vid Lunds
universitet och gästade nämnden den 12/10. Hon kommer inom ramen
för projektet att jämföra några skolor med lägre respektive högre nivå av
stress.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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