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§ 15

Fastställande av föredragningslista, val av
justerare och information från
verksamheten

Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll utses Rita Borg (S) och ersättare
Mårten Spanne (S). Justering äger rum torsdag den 28/2 kl 15.00 på
barn‐ och skolkontoret.
Sammanträdet inleds med information från ansvariga för Byskolan
och förskolorna i Södra Sandby.

Beslut
BSN beslutar
Föredragningslistan fastställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Fastställande av barn‐ och skolnämndens
sammanträden och utbildningsdagar 2019

Dnr BSN 2018/1123

Sammanfattning
Förvaltningen fick under mötet 2019‐01‐23 i uppdrag av barn‐ och
skolnämnden att uppdatera dokumentet för nämndens
sammanträdestider 2019.

Beslutsunderlag
Sammanträdestider för barn‐ och skolnämnden 2019.

Beslut
BSN beslutar
att anta sammanträdestiderna för barn‐ och skolnämnden 2019
med undantag för seminariedag för Unikum.
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på nytt datum för
seminariedag för Unikum.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 17

Årsanalys 2018

Dnr BSN 2019/0195

Sammanfattning
En samlad Barn‐ och skolnämnd och en ny skoldirektör för barn‐ och
skolförvaltningen tillträdde den 1 januari 2018. Under 2018 har
prioriteringen varit att kartlägga befintlig organisation på
övergripande nivå samt bygga upp en förändrad och i delar ny
organisation. Arbetet har genomförts i syfte att skapa en
organisation som kan svara mot de projektmål som beslutades av
Kommunfullmäktige i samband med beslutet att införa en samlad
Barn‐ och skolnämnd med en gemensam förvaltning.
Barn‐ och skolnämnden redovisar för 2018 en negativ
budgetavvikelse på ‐77,8 mnkr gentemot tilldelad ram på 2 528
mnkr. Volymavvikelsen motsvarar ‐61,8 mnkr.
Budgetavvikelse som föreslås balanseras till eget kapital motsvarar ‐
5,7 mnkr till följd av obalansen inom nyanlända/förberedelseklasser
och lokalt integrerade grupper.

Beslutsunderlag
Barn‐ och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018
dnr BSN 2019/0195.
Bilaga 1 Årsanalys 2018, Barn och skolnämnden.

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar med instämmande av Elin Gustafsson (S)
enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Beslut
BSN beslutar
att

godkänna årsanalys 2018 och överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Förvaltningskontoret, staben
Verksamhets‐ och utbildningschefer
Rektorer och administrativa chefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Akten.
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§ 18

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl.
(Centralköket) i Lund, Lunds kommun ‐
Samrådshandling

Dnr BSN 2019/0055

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och
verksamhet inom del av fastigheten Klostergården 2:9, planområdets
norra del, samt förtätning med kontor och skola i planområdets
södra del.
Barn‐ och skolförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanens
utformning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019‐02‐04 Detaljplan för del av Klostergården 2 9
mfl Samrådshandling
BN Underrättelse‐Samråd 2019‐01‐11 ‐ Detaljplan för del av
Klostergården 2_9 m.fl. (Centralköket) – Nämnder
BN Planbeskrivning 2018‐11‐29 Detaljplan för del av Klostergården
2_9 m.fl. (Centralköket)
BN Plankarta med illustration 2018‐11‐29 Detaljplan för del av
Klostergården 2_9 m.fl. (Centralköket)
BN Beslut 2018‐12‐13 § 247 Detaljplan för del av Klostergården 2.9
m.fl. (Centralköket)
BN Tjänsteskrivelse 2018‐11‐29 Detaljplan för del av Klostergården
2_9 m.fl. (Centralköket)

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Beslut
BSN beslutar
att

Justerare

som eget yttrande överlämna förvaltningens skrivelse
Tjänsteskrivelse 2019‐02‐04 Detaljplan för del av
Klostergården 2 9 m fl Samrådshandling.

Utdragsbestyrkande

8 (22)

Barn‐ och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐20

Protokollsanteckningar
Mårten Spanne (S) med instämmande av Mia Honeth (L):
”Socialdemokraterna ser mycket positivt på att
Stadsbyggnadskontoret för in frågan om säkra skolvägar i ett tidigt
stadium i planprocessen.”
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämndens
Stadsbyggnadskontoret
Utbildningschefer i utbildningsområde 3 och 7
Akten

Justerare
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§ 19

Beslut om kommungemensam gallringsplan
för handlingar av tillfällig eller ringa
betydelse

Dnr BSN 2018/1238

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram en kommungemensam gallringsplan
för handlingar av tillfällig eller ringa natur och föreslår att alla
nämnder/styrelser tar ett eget beslut om antagande av denna plan.
Gallring av allmänna handlingar får inte ske utan stöd i beslut. Barn‐
och skolförvaltningen kommer under våren 2019 att utarbeta förslag
på ny informationsredovisning som ska antas av nämnden. Syftet är
att säkerställa en rättssäker och fungerande hantering av allmänna
handlingar inkl. gallring av dessa. I och med detta arbete kommer
ytterligare detaljering av hanteringen av gallringsbara handlingar att
redovisas och dokumenthanteringsplanen kommer till viss del att
ersätta den kommungemensamma gallringsplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 5 februari 2019
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018
Förslag till Kommungemensam gallringsplan för handlingar av
tillfällig eller ringa betydelse, version 1.0

Beslut
BSN beslutar
att

anta kommungemensam gallringsplan gällande handlingar av
tillfällig och ringa betydelse, enligt kommunkontorets förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 20

Revidering av delegationsordning för barn‐
och skolnämnden

Dnr BSN 2019/0218

Sammanfattning
Delegationsordningen behöver kontinuerligt revideras utifrån
förändringar i organisationen eller i lagstiftning. Föreliggande förslag
innebär bl. a. justering i förhållande till den nya skolorganisationen
med start 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
Barn‐ och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 januari 2019 dnr
BSN 2019/0218
Förslag till delegationsordning för barn‐ och skolnämnden i Lunds
kommun jämte försättsblad

Beslut
BSN beslutar
att

anta föreliggande förslag till delegationsordning för barn‐ och
skolnämnden att gälla från och med den 1 januari 2019.

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

Justerare
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§ 21

Yttrande inför ekonomisk verksamhetsplan
2020‐2022

Dnr BSN 2019/0196

Sammanfattning
Barn‐ och skolnämndens budgetförutsättningar för 2020 har
utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om Slutlig EVP 2019‐
2021, KF § 238. Beslutad nettokostnadsram fastställdes för 2020 till
2 704 152. Utöver kompensation för tidigare års prioriteringar tar
ramen även hänsyn till beräknat pris och lönekompensation 2,3%
(60 127 tkr) och kompensation för volymförändringar i förskola (5
012 tkr), grundskola (18 779 tkr) och fritidshem (2 639 tkr).

Beslutsunderlag
Barn‐ och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2019
dnr BSN 2019/196. Bilaga 1, Ekonomisk verksamhetsplan 2020‐
2022.

Yrkanden
Mia Honeth (L), Mattias Horrdin (C), Louise Rehn Winsborg (M) och
Kerstin Frygner (FNL) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut. Mia Honeth (L) m.fl. yrkar vidare att varje elev har rätt att
inhämta och utveckla kunskaper och värden och nå högt ställda mål.
Detta kräver en stimulerande lärmiljö som lockar till nyfikenhet och
lust att lära hos eleven, goda lärare/pedagoger, studiero, trivsel och
trygghet i en hälsosam miljö. I det dagliga arbetet är rektors
pedagogiska ledarskap av stor betydelse för att målen ska nås.
Lokaler och ekonomiska resurser måste därför användas på ett så
effektivt sätt som möjligt och destineras dit de gör bäst nytta.
Ändamålsenlig organisation, administration och service är områden
som ska ge verksamheten ett reellt stöd och vara tidsbesparande till
förmån för planering och genomförande av undervisningen.
Lund har mycket goda förutsättningar för att nå höga resultat och då
krävs en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Den måste ta sin
utgångspunkt i en analys av uppföljningar och utvärderingar.
Förvaltningen föreslås därför få i uppdrag
1. att utreda utnyttjandet av lokaler även utanför skoltid i syfte att
effektivisera användandet
2. att kontinuerligt utveckla stöd och arbetssätt för att effektivisera
organisation och administration
3. att utreda serviceorganisationen och eventuellt föreslå

Justerare

Utdragsbestyrkande
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effektiviseringar
4. att fortsätta utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete som ett stöd i
verksamhetsutvecklingen för att säkerställa en likvärdig utbildning
av hög kvalitet
5. att till nämnden månatligt avge en ekonomirapport
Elin Gustafsson (S), Pontus Kjellström (V) och Jens Gynnerstedt
(MP) yrkar bifall till Mia Honeth (L) m.fl. yrkande punkterna 1,2,4
och 5 och avslag på punkten 3.
Åsa Wittenfelt (SD) yrkar
1. att be kommunstyrelsen ta initiativ till att besluta om en övergång
från ekologisk mat till närproducerat i syfte att minska kostnaderna
för nämnden samt för att bibehålla kommunens miljöhantering av
resemiljöförstöring samt stötta svenska bönder.
2. att behovet att skapa en trygg studiemiljö är viktigt och det behövs
mer resurser till detta.
3. att i ” framtidens krav” minimera eller helt ta bort planen på att
tillhandahålla chefer med färre medarbetare än 30 st. Detta är inget
optimalt mål utan alltför stor kostnadspåverkan i förvaltningens
budget. Dessutom framstår ”framtidens krav” som alltför komplexa
när det gäller kraven på lärarkåren samt eleverna, se skolverkets
allmänna råd. I en heterogen grupp elever behövs det ett homogent
lärande för att kunskapsmålen ska uppnås och ambitiösa mål för
framtiden bör hanteras med stor försiktighet.
4. att vid den ”verksamhetsförlagda utbildningen” ha tydliga mål och
förutsättningar till de mentorer som åläggs ovanstående, så att dessa
får en adekvat kompensation i både lön och tid.
Elin Gustafsson (S), Pontus Kjellström (V) och Jens Gynnerstedt
(MP) m.fl. yrkar avslag på Åsa Wittenfelts (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag att
godkänna EVP‐skrivelsen och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Mia Honeths (L) m. fl.
tilläggsyrkande punkterna 1,2,4,5 och finner att nämnden beslutar
enligt detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Mia Honeths (L) m. fl.
tilläggsyrkande punkt 3 och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Omröstning begärs. Barn‐ och skolnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja för bifall till punkt 3 i tilläggsyrkandet och nej för avslag till punkt
3 i tilläggsyrkandet.

Justerare
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Omröstningen utfaller med 5 ja och 6 nej.
Mia Honeth (L) ‐ Ja, Mattias Horrdin (C) ‐ Ja, Elin Gustafsson (S) ‐
Nej, Louise Rehn Winsborg (M) ‐ Ja, Gustav Lindström(M) ‐ Ja,
Kerstin Frygner (FNL) ‐ Ja, Mårten Spanne (S) ‐ Nej, Rita Borg (S) ‐
Nej, Jens Gynnerstedt (MP) ‐ Nej, Pontus Kjellström (V) ‐ Nej, Åsa
Wittenfelt (SD) ‐ Nej
Ordföranden finner att nämnden beslutat att avslå tilläggsyrkandet
punkt 3.
Ordförande ställer därefter proposition på Åsa Wittenfelts (SD)
yrkande och finner att nämnden avslår detta.

Beslut
BSN beslutar
att
att
att
att
att

godkänna Barn‐ och skolförvaltningens EVP‐skrivelse 2020‐
2022 och överlämna denna till kommunstyrelsen och
uppdra åt förvaltningen att utreda utnyttjandet av lokaler även
utanför skoltid i syfte att effektivisera användandet
uppdra åt förvaltningen att kontinuerligt utveckla stöd och
arbetssätt för att effektivisera organisation och administration
uppdra åt förvaltningen att fortsätta utveckla ett systematiskt
kvalitetsarbete som ett stöd i verksamhetsutvecklingen för att
säkerställa en likvärdig utbildning av hög kvalitet
uppdra åt förvaltningen att till nämnden månatligt avge en
ekonomirapport

Reservationer
Elin Gustafsson (S), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Pontus
Kjellström (V) och Jens Gynnerstedt (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Louise Rehn Winsborg (M), Gustaf Lindström (M), Mia Honeth (L),
Mattias Horrdin (C) och Kerstin Frygner (FNL) reserverar sig
skriftligt mot beslutet (se bilaga 1).

Protokollsanteckningar
John Sunnqvist (KD): Kristdemokraterna i Barn och Skolnämnden
ställer sig bakom L, C, M och FNL:s tilläggsyrkande till EVP 2020‐
2022.
John Sunnqvist (KD) instämmer i Mia Honeth (L) m.fl. reservation.
Kristina Rosén (FI) instämmer i Elin Gustafsson (S) m.fl. samtliga
yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (22)

Barn‐ och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐20
Louise Rehn Winsborg (M), Gustaf Lindström (M), Mia Honeth (L),
Mattias Horrdin (C) och Kerstin Frygner (FNL): Vi förutsätter att
frågan om ekologiskt och närproducerat behandlas i kommande
revision av Lunda Eko och kostpolicyn.
Beslut expedieras till:
Förvaltningskontoret, staben
Verksamhets‐ och utbildningschefer
Rektorer och administrativa chefer
Akten

Justerare
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§ 22

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Dnr BSN 2019/0216

Sammanfattning
Barn‐ och skolnämnden är vårdgivare för den medicinska‐ och
psykologiska delen av elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, av vilken det
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetslagen innebär bland annat att vårdgivarens ansvar
tydliggörs. Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli
säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad
patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen redogör för hur
vårdgivaren har arbetat med patientsäkerheten.

Beslutsunderlag
Barn‐ och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2019
dnr BSF 2019/0216.
Patientsäkerhetsberättelse avseende 2018.

Beslut
BSN beslutar
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare avseende
den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom
barn‐ och skolnämndens verksamhetsområde för 2018

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 23

Begäran om överföring av budgetavvikelse
från 2018 till 2019

Dnr BSN 2019/0217

Sammanfattning
Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser överförs till
nästkommande år, antingen i form av tilläggsanslag för redovisning
2019 eller som eget kapital. Kommunstyrelsen gör en bedömning om
kommunens ekonomiska situation medger beviljande av
tilläggsanslag.
Barn‐ och skolnämnden redovisar ett underskott på 77,8 miljoner för
2018. Den största delen av avvikelsen, 61,8 miljoner, beror på
volymförändring. Övriga korrigeringar av resultatet uppgår till 10,3
miljoner. Kvar att överföra blir ‐5,7 miljoner. Förvaltningen föreslår
att underskottet överförs till det egna kapitalet, som under tidigare
år ackumulerats till +94,6 miljoner.

Beslutsunderlag
Barn‐ och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2019
dnr BSN 2019/0217.
Bilaga 1 Uppföljning BSN antal o skolpeng 181231.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Beslut
BSN beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att besluta att nämndens underskott
på 5 655 tkr överföres till eget kapital.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningscheferna
Akten

Justerare
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§ 24

Utse representant för barn‐ och
skolnämnden till integrationsrådet

Dnr BSN 2019/0037

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade under 2018 om nya regler för
representation i alla råd. Enligt de nya reglerna ska barn‐ och
skolnämnden utse två ledamöter och inte som tidigare två ledamöter
och två ersättare till de råd där barn‐ och skolnämnden ska vara
representerade. Barn‐ och skolnämnden har utsett Pontus Kjellström
(V) som den ena representanten i integrationsrådet och bordlade
valet av nämndens andra representant.

Beslutsunderlag
Barn‐ och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2019
dnr BSN 2019/0037.
Kommunstyrelsen beslut den 7 mars 2018, §93 dnr KS 2017/1093.

Beslut
BSN beslutar
att

utse Louise Rehn Winsborg (M) till nämndens representant i
integrationsrådet.

Beslut expedieras till:
Integrationsrådet
Utsedd representant
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (22)

Barn‐ och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐20

§ 25

Anmälan av delegerade beslut

Dnr BSN 2019/0040

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut
Övergripande uppgifter: Yttrande på begäran från Skolinspektionen,
Beo, DO om inte dessa är av större vikt.
Personalärenden: Beslut om tillsvidare‐ och visstidsanställning inom
förvaltningen.
Bitr. Förvaltningschef delegationsbeslut
Beslut om tillsvidare‐ och visstidsanställning inom
förvaltningen: Chef förskoleteamet, chef Vikarieproffsen,
personal på skolkontoret.
Ekonomiadministratör delegationsbeslut
Ingå avtal om interkommunal ersättning med annan kommun när
barn mottagits i Lunds kommun, alternativt när barn folkbokförd i
Lunds kommun mottagits i annan kommun
Utbildningsområde 2 delegationsbeslut
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet.
Utbildningsområde 3 delegationsbeslut
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet, Beslut om skolplacering, Att skyndsamt utreda
omständigheterna kring uppgivna kränkningar, trakasserier eller
sexuella trakasserier och besluta om åtgärder för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Utbildningsområde 4 delegationsbeslut
Att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna
kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier och besluta om
åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Utbildningsområde 5 delegationsbeslut
Att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna
kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier och besluta om
åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn‐ och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐20

Utbildningsområde 7 delegationsbeslut
Att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna
kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier och besluta om
åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Beslutsunderlag
Barn‐ och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2019
dnr BSN 2019/0040.

Beslut
BSN beslutar
Att

anse delegationerna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn‐ och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐20

§ 26

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektör Jytte Lindborg och verksamhetschef grundskola Serene
Rosberg informerar om:
Miljötillsyn av Lunds kommuns skolor 2017/2018 (BSN
2019/0517).
Översyn av reglementen för nämnderna i Lunds kommun (BSN
2019/0661).
Avveckling av pedagogisk omsorg i Lunds kommun.
(BSN 2019/539).
Kort lägesrapport avseende anmälningar av kränkande behandling.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn‐ och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019‐02‐20

§ 27

Sekretess: Anmälan av kränkande
behandling

Dnr BSN 2019/0041
*** Sekretess ***

Sammanfattning
I skollagen finns bestämmelsen att förskolechef och rektor, som får
kännedom om att ett barn eller en elev utsätts för kränkande
behandling, eller trakasserier, i samband med verksamheten på
förskolan eller skolan, ska anmälas till huvudmannen kontinuerligt.
Uppgiften att utreda och vidta åtgärder är inom barn‐ och
skolförvaltningen är delegerat till skoldirektören, förskolechef och
rektor.
Utbildningsområde 1 – förskola:
2 ärenden
Utbildningsområde 4 – grundskola:
77 ärenden
Utbildningsområde 5 – grundskola:
65 ärenden
Utbildningsområde 6 – grundskola:
41 ärenden
Utbildningsområde 7 – grundskola:
51 ärenden

Beslutsunderlag
Barn‐och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2019
dnr BSN 2019/0041
Skollagen 2010:800

Beslut
BSN beslutar
att

anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (22)

Reservation
Barn och skolnämndens sammanträde den 20 februari 2019, ärende 7.

Serviceorganisationen med tex skolmåltider och lokalvård är för viktig för att ignoreras. I Barn och
skolnämndens EVP-skrivelse beskrivs hur verksamheten på olika sätt ska utvecklas för bättre
resultat och bättre utbildningsmiljö för våra elever. Dock behandlas inte serviceverksamheterna.
Därför vill vi i Lundakvintetten att förvaltningen dessutom ges i uppdrag att utreda
serviceverksamhetens organisation.
I Barn och skolnämndens verksamhetsbeskrivning för 2020-2022 redogörs för nämndens viktiga
utvecklingsområden. Alla kommunens förskolor och skolor ska bidra till hög kvalitet och
kostnadseffektivitet. Det handlar om hur vi ska garantera en likvärdig skola och ge fler elever
möjlighet att nå så långt de kan eller vill. Nämndens och förvaltningens nya organisation byggs upp
för att bidra till detta. Processer och strukturer ses över, kvalitetsarbetet utvecklas. På olika sätt
arbetar man för att utveckla undervisning och undervisningsmiljöer, elevhälsa, anpassningar och
särskilt stöd.
För den skull får man inte missa övriga verksamheter som tex skolmåltider, städning, skolskjutsar.
Även på dessa områden ska det göras en översyn så att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och
effektivitet för att stödja kunskapsinhämtning och elevhälsa.
Vi beklagar att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inte vill
se hur viktiga dessa områden är och tillsammans röstade ner vårt förslag.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att uppdra åt förvaltningschefen att utreda Barn o
skolförvaltningens serviceorganisation och eventuellt föreslå effektiviseringar.

Mia Honeth (L)
Ordförande

Mattias Horrdin (C)
Vice ordförande

Kerstin Frygner (FNL)
Ledamot

John Sunnqvist (KD
Ersättare

Louise Rehn Winsborg (M)
Ledamot

