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Barn- och skolnämnden
Plats och tid
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga

Justerare

Vårfruskolan, 2019-11-20 klockan 17.00–21.20
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S), §§ 79-81
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Joakim Twete (S), icke tjänstgörande ersättare §§ 79-81 samt
tjänstgörande ersättare §§ 82-95
Jens Gynnerstedt (MP)
Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)
Marcus Svensson (SD)

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef
André Levin, ekonomichef
Britta Fremling, nämndsekreterare
Gustav Svensson, lokalstrateg, §§ 79-84
Maria Tagesson Holmstedt, rektor Vårfruskolan, § 79
Daniel Rooth, biträdande rektor Vårfruskolan, § 79
Anders Wånge Kjellsson, chef Naturskolan, § 79
Eva Persson, pedagog Naturskolan, § 79
Anna Ekblad, pedagog Naturskolan, § 79
Caroline Ydén Pihl, rektor Målarstugan och Snickarbacken, § 79
Mikael Nordholm, fastighetschef Lundafastigheter, §§ 80-81
Agneta Lindfors, Lärarna riksförbund (LR), §§ 79-94
Zarko Isaevski, Lärarförbundet, §§ 79-84
Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Justerare
Paragrafer
Plats och tid för justering
Underskrifter

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

BSN 2019/3176

Fanny Johansson (S)
§ 79–95

Skolkontoret, 2019-11-27 kl. 16.00

Sekreterare

Britta Fremling
Ordförande

Mia Honeth (L)
Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Barn- och skolnämnden
2019-11-20
§ 79–95

2019-11-28

Datum då anslaget tas ned

Barn- och skolförvaltningen

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-12-20

2 (31)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

BSN 2019/3176

Innehåll
§ 79

Information från verksamheterna........................................................................................... 4

§ 82

Skoldirektören informerar ......................................................................................................... 9

§ 80
§ 81
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95

Justerare

Fastställande av föredragningslista och val av justerare ............................................... 5
Yttrande inför beslut om placering av Svaneskolan ......................................................... 6
Remiss: Detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av Dalby
92:2 i Dalby, Lunds kommun ................................................................................................... 10
Remiss: Utemiljö vid skolor i Lunds kommun - råd och riktlinjer ............................ 11
Ekonomisk uppföljning för barn- och skolnämndens verksamheter månadsrapport ............................................................................................................................. 13
Förändring av budgetanslag till förmån för ökad barn- och elevpeng.................... 14
Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola ........... 16
Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem ....... 20

Remiss: Revisionsgranskning av styrning och intern kontroll .................................. 24
Förlängning av uppdrag: Verksamhetschef för elevhälsan samt samordnare för
grundsärskolan ............................................................................................................................. 25
Anmälan av inkomna skrivelser ............................................................................................. 27
Anmälan av kränkande behandling ...................................................................................... 28
Anmälan av utredningar om frånvaro ................................................................................. 29
Anmälan av delegerade beslut ................................................................................................ 30
Skoldirektören informerar - sekretess ................................................................................ 31

Utdragsbestyrkande

3 (31)

Barn- och skolnämnden
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2019-11-20

§ 79

Information från verksamheterna

Sammanfattning

Sammanträdet inleds med information från Naturskolan och
Vårfruskolan.

Maria Tagesson Holmstedt, rektor på Vårfruskolan, informerar om
skolans verksamhet.

Anders Wånge Kjellsson, chef för Naturskolan, informerar om
Naturskolans verksamhet tillsammans med sina medarbetare Eva
Persson och Anna Ekblad. Caroline Ydén Pihl, rektor på förskolorna
Målarstugan och Snickarbacken, berättar om hur samarbetet med
Naturskolan kan se ut.

Beslut

BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 80
Fastställande av föredragningslista och val
av justerare
Sammanfattning

Till att justera dagens protokoll utses Fanny Johansson (S) och
Mattias Horrdin (C), ersättare. Justering äger rum onsdag den 27
november kl 16.00 på skolkontoret.

Beslut

BSN beslutar
att

fastställa föredragningslistan med justeringen att ärendet
”Yttrande inför beslut om placering av Svaneskolan” behandlas
före ärendet ”Skoldirektören informerar” samt att ett
ytterligare ärende, ”Skoldirektören informerar – sekretess”,
läggs till sist på dagordningen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 81
Yttrande inför beslut om placering av
Svaneskolan
Dnr BSN 2019/3344

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att Hedda
Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt, Pastor Svane
1, och att kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder ska
ta beslut om placering av Svaneskolan. De två alternativ som
kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda var
om Svaneskolan ska ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan
eller placeras direkt på Parkskolan.
Ett beslutsunderlag i ärendet har tagits fram i samråd mellan
kommunkontoret, barn- och skolförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen.

Då en direkt permanent placering av Svaneskolan på Parkskolan,
vilket var barn- och skolförvaltningens huvudalternativ, inte bedöms
vara möjlig eftersom en sådan lösning kräver ombyggnad- och
tillbyggnad, förordar barn- och skolförvaltningen en samlokalisering
av Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet.
Samlokaliseringen kräver att Svaneskolan tillfälligt lokaliseras på
annan plats under byggtiden av den nya skolan. Förvaltningen
föreslår att den tillfälliga lokaliseringen ska vara på Parkskolan. För
att Parkskolan ska fungera som en grundskola utan ombyggnation
saknas 1 000 kvadratmeter och ett förslag om att sätta upp
paviljonger har tagits fram. Paviljongerna föreslås placeras på
Parkskolans skolgård samt intill nuvarande Svaneskolans
matsal. Dessa paviljonger kommer enligt förslaget vara ett
komplement till de ytor som finns i Parkskolan och möjliggör en till
delar sammanhållen och fungerande grundskola.

Av tjänsteskrivelsen om tillfällig placering av Svaneskolan 2019-1115 följer att information om kända kostnader i ärendet ska lämnas
på sammanträdet. Mikael Nordholm, fastighetschef på
Lundafastigheter, informerar på sammanträdet om att nuvarande
hyra för Svaneskolan är 9,2 mnkr/år att jämföra med beräknad hyra
för Parkskolan på 3,5 mnkr/år samt beräknad hyra för paviljonger
på 4,5 mnkr/år. Utöver detta noteras att en skola fördelad på flera
platser blir dyrare för rektor att organisera än en i alla delar
sammanhållen skola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20
Det noteras också på sammanträdet att det är angeläget att, givet ett
beslut i kommunstyrelsen om en tillfällig lokalisering av Svaneskolan
på Parkskolan, fortsätta utreda möjligheten att ta annexet på
Parkskolan i bruk som slöjdsal, i syfte att samla all skolans
undervisning på en plats.

Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-15 Tillfällig placering av Svaneskolan
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-10 Placering av Svaneskolan
Stadsbyggnadskontorets PM Samlokaliserat gymnasium och
högstadium 2019-11-08
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-09-26, § 186

Yrkanden

Mia Honeth (L) yrkar med bifall av Mattias Horrdin (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Fanny Johansson (S) och Åsa Wittenfelt (SD): Barnoch skolnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att
samlokalisera Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på
Pastor Svane 1, samt att föreslå att Svaneskolan under byggnationen
av Hedda Anderssongymnasiet tillfälligt lokaliseras på Parkskolan
vilket förutsätter paviljongetablering enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-11-15.

Beslutsgång

Ordförande tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Beslut

BSN beslutar
att

att

ställa sig bakom förslaget att samlokalisera Svaneskolan och
Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1.
föreslå att Svaneskolan under byggnationen av Hedda
Anderssongymnasiet tillfälligt lokaliseras på Parkskolan vilket
förutsätter paviljongetablering enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-11-15.

Reservationer

Pontus Kjellström (V) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 81/01.
Fanny Johansson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 81/02.
Kerstin Frygner (FNL) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 81/03.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar

2019-11-20

Mia Honeth (L): Jag beklagar rivningen av Svaneskolan och hänvisar
till Liberalernas reservation i KS §212/01 och förutsätter att
grundskolans elever och lärare får en god lär- och arbetsmiljö, inomoch utomhus.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 82

Skoldirektören informerar

Dnr BSN 2019/2608

Sammanfattning

Skoldirektören informerar på sammanträdet tillsammans med
berörda tjänstepersoner om aktuella frågor.

Serene Rosberg, verksamhetschef för grundskola/grundsärskola, och
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, informerar om:
- Huvudmannaprocess för systematiskt kvalitetsarbete (2019/3524)

Jytte Lindborg, skoldirektör, informerar om:
- Brist på förskoleplatser i Veberöd våren 2020 - möjliga lösningar
(2019/5879)
- Magsjuka på Gunnesboskolan
- Att leda för hållbar utveckling - en heldag på Malmö universitet den
12 november för skolledare m.fl. (2019/3995)
- Utbildningschef för område 3 går i pension i januari 2020
Jytte Lindborg, skoldirektör, och Serene Roslund, verksamhetschef
för grundskola/grundsärskola, informerar om:
- Svar på inkommen fråga från (V) ang. särskilda
undervisningsgrupper Tunaskolan och Fäladskolan
Skriftlig information om:
- Statusrapport i digitaliseringsprojektet
- Status investeringsprojekt lokaler

Inkomna remisser för information:
- Reglemente för barn- och skolnämnden (2019/0661)
- Uppföljning av granskning av elevhälsan 2015 (2019/1841)

Beslut

BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 83
Remiss: Detaljplan för Vattenrännan 1-3
och Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2 i Dalby,
Lunds kommun
Dnr BSN 2019/4947

Sammanfattning

Lunds kommun och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har var för
sig ansökt om detaljplan. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett
samlat förslag på detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3
samt del av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds kommun till samråd med svar
senast 29 november 2019.
Barn- och skolförvaltningen anser att lägga bostäder dikt an till
förskolegården ej rekommenderas. Gemensam in- och utfart samt
sophantering med bostäder kan vara komplicerat. Vidare anser
förvaltningen att bullerutredning behöver kompletteras med förslag
på åtgärder.

Beslutsunderlag

Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08
Stadsbyggnadsnämndens samrådshandlingar, inkomna 2019-09-30

Yrkanden

Mårten Spanne (S) med bifall av Åsa Wittenfelt (SD): Barn- och
skolnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse 201911-08 som sitt eget yttrande och översända det till
byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Beslut

BSN beslutar
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 som sitt eget
yttrande och översända det till byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 84
Remiss: Utemiljö vid skolor i Lunds
kommun - råd och riktlinjer
Dnr BSN 2019/4951

Sammanfattning

Servicenämnden och byggnadsnämnden har skickat över en remiss
över råd- och riktlinjer för utemiljö vid skolor i Lunds kommun. Svar
ska lämnas senast 29 november 2019.
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och
riktlinjer som är framtaget i en kommungemensam arbetsgrupp i
samarbete mellan flera förvaltningar och förtroendevalda.
Dokumentet ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med
planering, utformning och upprustning av skolgårdar inom Lunds
kommun. Ambitionen är att skapa tillräckligt stora och kvalitativa
utemiljöer som möter elevernas behov och bidrar till en god hälsa
och bra lärandemiljö.

Barn- och skolförvaltningen ser positivt på det verktyg som nu tagits
fram och vill understryka att det vid planläggning av nya
grundskolor ska ges tillräcklig yta för elevers utevistelse.

Beslutsunderlag

Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-09
Remiss: Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer,
inkommen 2019-09-25, inklusive bilagor

Yrkanden

Charlotte Svanberg (M): Barn- och skolnämnden beslutar att anta
förvaltningens yttrande daterat 2019-11-08 som sitt eget och
översända detta till byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Beslut

BSN beslutar
att

Justerare

anta förvaltningens yttrande daterat 2019-11-08 som sitt eget
och översända detta till byggnadsnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden
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Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare

2019-11-20

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 85
Ekonomisk uppföljning för barn- och
skolnämndens verksamheter - månadsrapport
Dnr BSN 2019/0765

Sammanfattning

Barn- och skolförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning med prognos för helåret.

Barn- och skolnämndens helårsprognos visar ett nollresultat
gentemot tilldelad ram före justeringar.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2019
Ekonomisk uppföljning med prognos per oktober 2019, inkl. Bilaga 1
Ekonomisk uppföljning med prognos per sista oktober 2019

Beslut

BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 86
Förändring av budgetanslag till förmån för
ökad barn- och elevpeng
Dnr BSN 2019/5227

Sammanfattning

Den ekonomiska ram för år 2020-2022 som kommunfullmäktige
tilldelat barn- och skolnämnden innebär att åtgärder måste vidtas för
att nå en ekonomi i balans. Några av de åtgärder som bedöms möjliga
att genomföra avser förändrade budgetanslag till förmån för ökad
skolpeng inom förskola och grundskola. Ett sådant budgetanslag
avser öppna förskolor.
Det aktuella anslaget avser en verksamhet som avvecklades 2003. Ett
minskat budgetanslag motsvarande -500 tkr för öppen förskola
budgetår 2020 skulle därför inte få någon påverkan på dagens
verksamhet för öppna förskolan.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06

Yrkanden

Mia Honeth (L) och Åsa Wittenfelt (SD): Barn- och skolnämnden
beslutar att budgetanslag avseende öppna förskolor minskas med
-500 tkr till förmån för motsvarande ökning av skolpeng i förskolan.

Fanny Johansson (S): Barn- och skolnämnden beslutar att
återremittera ärendet för att undersöka behovet av utökade resurser
till öppna förskolan i Lunds kommun.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp yrkandet om återremiss för beslut och
finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Omröstning
begärs.
Nämnden godkänner att omröstningen genomförs på så sätt att jaröst lämnas för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst lämnas för
återremiss.
Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.

Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) – nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Jens Gynnerstedt
(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, Pontus Kjellström (V) - nej,
Kerstin Frygner (FNL) - ja.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20
Nämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde.
Ordförande tar därefter upp Mia Honeths yrkande för beslut, och
finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslut

BSN beslutar
att

budgetanslag avseende öppna förskolor minskas med -500 tkr
till förmån för motsvarande ökning av skolpeng i förskolan.

Reservationer

Fanny Johansson (S), Pontus Kjellström (V) och Jens Gynnerstedt
(MP) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 86/01.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 87
Regler och tillämpningsanvisningar för
ansökan och placering i förskola
Dnr BSN 2019/0219

Sammanfattning

Utifrån ett, av skolverksamheterna, identifierat behov av att göra en
översyn av regler/tillämpningsföreskrifter för såväl förskole- som
fritidsverksamheten i Lunds kommun, har nya förslag till sådana
tagits fram. Dessa bygger på de av kommunfullmäktige tidigare
fattade besluten om Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, först beslutat 2001-10-25 § 178, samt av
kommunstyrelsen i övrigt beslutade tillämpningsanvisningar för
förskole- och fritidsverksamheten, först beslutade 2002-05-02 § 157.
I uppdraget har ingått att göra en omvärldsbevakning av hur andra
kommuners tillämpningsanvisningar/regler för dessa verksamheter
är utformade. I föreliggande fall användes Eslövs kommuns, Malmö
stads och Helsingborg stads underlag. Vidare gjordes en genomgång
av tillämplig lagstiftning för att säkerställa att
föreskrifterna/reglerna följer lagkraven. Utifrån att tydliggöra
reglerna/föreskrifterna för såväl medborgare som personal inom
barn- och skolförvaltningen har strukturen arbetats om och det
ligger ett förslag för respektive skolform istället för som tidigare ett
dokument för båda skolformer.
De förändringar som föreslås när det gäller förskoleverksamheten i
Lunds kommun gäller erbjudande av plats i förskola,
turordningsregler, uppsägning av plats i förskola samt avgifter i
förskolan. Vidare föreslås att föräldralediga med barn i förskolan
fortsatt ska ha rätt att ha sina barn där om 25 h per vecka mot det
lagstadgade 15 h.

Beslutsunderlag

Barn- och skolnämndens beslutade/till KF föreslagna Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola i Lunds
kommun, 20 november 2019
Barn- och skolnämnden 2019-10-23 § 63
Tjänsteskrivelse barn- och skolförvaltningen 18 oktober 2019
Förslag till Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och
placering i förskola i Lunds kommun, 18 oktober 2019
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

2019-11-20

Fanny Johansson (S) yrkar med bifall av Jens Gynnerstedt (MP)
och Pontus Kjellström (V): Barn- och skolnämnden beslutar att 1)
föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu gällande Information och
avgifter för den kommunala förskoleverksamheten,
pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar i de delar som avser förskoleverksamhet och
pedagogisk omsorg, att 2) föreslå kommunfullmäktige att fastställa
Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i
förskola i de delar som gulmarkerats i förslaget samt att 3) under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, fastställa övriga delar
av Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i
förskola med följande förändringar: - Formuleringarna
"Sjukskrivning likställs med förvärvsarbete och då får man lämna
den tid man behöver, oavsett om hen har sjukpenning eller inte." och
"Barn till folkpensionärer har rätt till förskola 9-14." inkluderas samt
att "- den första kalendermånaden fortsatt ska vara avgiftsfri
avseende avgift till förskola".
Pontus Kjellström (V) yrkar med bifall av Fanny Johansson (S), Jens
Gynnerstedt (MP), Mattias Horrdin (C), Louise Rehn Winsborg (M)
och Åsa Wittenfelt (SD): Tillägg görs på sid 9 enligt understruken
text; ”Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter
prioriteras endast inför placering i augusti/september samt i
december/januari.”

Louise Rehn Winsborg (M) yrkar med bifall av Jens Gynnerstedt
(MP), Mattias Horrdin (C) och Åsa Wittenfelt (SD): Texten
"Efterdebitering eller återbetalning av avgiften kan ske upp till tre år
retroaktivt." på sid. 7 stryks och ersätts med texten "De uppgifter
hushållet lämnar in kontrolleras i efterhand mot inkomstdeklaration
hos Skatteverket. Lämnas felaktig inkomstuppgift eller om
inkomstuppgiften inte ändras när inkomsten har ändrats kan
kommunen justera avgiften bakåt i tiden upp till 3 år."
Mattias Horrdin (C): Med de ändringar i förslaget som framgår av
Pontus Kjellströms (V) resp. Louise Rehn Winsborgs (M) yrkanden
ovan, bifall till förvaltningens förslag enligt punkterna 1-3. Avslag på
Fanny Johanssons (S) m.fl. ändringsyrkande under punkten 3.

Pontus Kjellström (V): Avslag på Louise Rehn Winsborgs (M)
m.fl. yrkande.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp den del av Mattias Horrdins (C) yrkande
som avser bifall till förvaltningens punkt 1, dvs att föreslå
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20
kommunfullmäktige att upphäva nu gällande regelverk. Ordförande
finner att nämnden beslutar enligt detta.

Ordförande tar därefter upp Pontus Kjellströms (V) m.fl. yrkande för
beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta. Sedan tar
ordförande upp Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl. yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt det.
Ordförande tar därefter upp Fanny Johanssons (S) yrkande enligt
punkten 3, dvs ändringsyrkandet i den del av förslaget som ska
beslutas av nämnden. Ordförande finner att nämnden avslår
yrkandet.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner att omröstningen
genomförs på så sätt att ja-röst lämnas för avslag till Fanny
Johanssons yrkande och nej-röst lämnas för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.

Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) – nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Jens Gynnerstedt
(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, Pontus Kjellström (V) - nej,
Kerstin Frygner (FNL) - ja.
Nämnden har därmed beslutat att avslå Fanny Johanssons yrkande.

Slutligen tar ordförande upp de kvarstående delarna av Mattias
Horrdins m.fl. yrkande som avser förvaltningens förslag 2, dvs de
delar av regelverket som ska beslutas av kommunfullmäktige, och 3,
dvs de delar av regelverket som beslutas av nämnden, och finner att
nämnden beslutar enligt dessa.

Beslut

BSN föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att

att

Justerare

föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu
gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar i de delar som avser
förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.
föreslå kommunfullmäktige att fastställa Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola i de
delar som gulmarkerats i barn- och skolnämndens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

BSN beslutar
att
att

att

2019-11-20

tillägg görs på sid 9. enligt understruken text; ”Barn som önskar
byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast inför
placering i augusti/september samt i december/januari.”
texten "Efterdebitering eller återbetalning av avgiften kan ske
upp till tre år retroaktivt." på sid. 7 stryks och ersätts med
texten "De uppgifter hushållet lämnar in kontrolleras i
efterhand mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas
felaktig inkomstuppgift eller om inkomstuppgiften inte ändras
när inkomsten har ändrats kan kommunen justera avgiften
bakåt i tiden upp till 3 år."
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, fastställa
övriga delar av Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i förskola, daterad 2019-11-20.

Reservationer

Fanny Johansson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Pontus Kjellström
(V) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 87/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschefer
Rektorer i förskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 88
Regler och tillämpningsanvisningar för
ansökan och placering i fritidshem
Dnr BSN 2019/5092

Sammanfattning

Utifrån ett, av skolverksamheterna, identifierat behov av att göra en
översyn av regler/tillämpningsföreskrifter för såväl förskole- som
fritidsverksamheten i Lunds kommun, har nya förslag till sådana
tagits fram. Dessa bygger på de av kommunfullmäktige tidigare
fattade besluten om Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, först beslutade 2001-10-25 § 178, samt av
kommunstyrelsen i övrigt beslutade tillämpningsanvisningar för
förskole- och fritidsverksamheten, först beslutade 2002-05-02 § 157.

I uppdraget har ingått att göra en omvärldsbevakning av hur andra
kommuners tillämpningsanvisningar/regler för dessa verksamheter
är utformade. I föreliggande fall användes Eslövs kommuns, Malmö
stads och Helsingborg stads underlag. Vidare gjordes en genomgång
av tillämplig lagstiftning för att säkerställa att
föreskrifterna/reglerna följer lagkraven. Utifrån att tydliggöra
reglerna/föreskrifterna för såväl medborgare som personal inom
barn- och skolförvaltningen har strukturen arbetats om och det
ligger ett förslag för respektive skolform istället för som tidigare ett
dokument för båda skolformer.

De förändringar som föreslås när det gäller
fritidshemsverksamheten i Lunds kommun gäller att fritidshem inte
ska erbjudas elever under lov som annars inte har plats på fritids,
uppsägning av plats i fritidshemmet, att elever till arbetslösa och
föräldralediga inte ska ha rätt till plats i fritidshem efter viss tid, samt
avgifter till fritidshem.

Beslutsunderlag

Barn- och skolnämndens beslutade/till KF föreslagna Regler och
tillämpningsanvisningar för fritidshem i Lunds kommun 2019-11-20
Barn- och skolnämnden 2019-10-23 § 64
Tjänsteskrivelse barn- och skolförvaltningen 18 oktober 2019
Förslag till Regler och tillämpningsanvisningar för fritidshem i Lunds
kommun 18 oktober 2019
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar,
25 oktober 2001
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Yrkanden

2019-11-20

Louise Rehn Winsborg (M) yrkar med bifall av Jens Gynnerstedt
(MP), Mattias Horrdin (C), Charlotte Svanberg (M) och Åsa Wittenfelt
(SD): Texten "Efterdebitering eller återbetalning av avgiften kan ske
upp till tre år retroaktivt." på sid. 5 stryks och ersätts med texten "De
uppgifter hushållet lämnar in kontrolleras i efterhand mot
inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas felaktig
inkomstuppgift eller om inkomstuppgiften inte ändras när
inkomsten har ändrats kan kommunen justera avgiften bakåt i tiden
upp till 3 år."
Pontus Kjellström (M): Avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl.
yrkande.

Fanny Johansson (S) yrkar med bifall av Pontus Kjellström (V) och
Jens Gynnerstedt (MP): 1) att föreslå kommunfullmäktige att
upphäva nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnomsorg/fritids. 2) att föreslå kommunfullmäktige att Regler
och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem i
de delar som gulmarkerats i förslaget med följande förändringar: att elev till föräldralediga kan i mån av plats ha kvar sin plats i
fritidshem om inte platsen behövs till något annan elev. Dessa elever
har rätt att utnyttja sin plats på heltid. Eleven är dock garanterad sin
plats i två månader efter syskons födelse. - att elev till
vårdnadshavare som är arbetssökande kan i mån av plats ha kvar sin
plats i fritidshem om inte platsen behövs till något annan elev. Dessa
elever har rätt att utnyttja sin plats på heltid. Eleven är dock
garanterad sin plats i sex månader från det att vårdnadshavaren blir
arbetslös, 3) att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
fastställa övriga delar Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i fritidshem med följande förändringar: - att fritidshem
ska erbjudas elever under lov som annars inte har plats på fritids, den första kalendermånaden fortsatt ska vara avgiftsfri avseende
avgift till fritidshem.
Mattias Horrdin (C) yrkar med bifall av Åsa Wittenfelt (SD)
och Charlotte Svanberg (M): Texten på sid. 4 "Vid föräldraledighet.
Eleven ska då skrivas ut senast två månader efter syskons födelse."
stryks och ersätts med bestämmelsen att barn till föräldralediga har
rätt till fritidsplats i mån av plats.

Mattias Horrdin (C) yrkar med bifall av Charlotte Svanberg (M): Med
de ändringar som framgår av Louise Rehn Winsborgs (M) och
Mattias Horrdins (C) yrkanden ovan, bifall till förvaltningens förslag
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20
enligt punkterna 1-3. Avslag på Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande
punkten 2 och 3.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp den del av Mattias Horrdins yrkande som
avser bifall till förvaltningens punkt 1, dvs att föreslå
kommunfullmäktige att upphäva nu gällande regelverk. Ordförande
finner att nämnden beslutar enligt detta.
Ordförande tar därefter upp Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl.
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt det.

Därefter tar ordförande upp Fanny Johanssons (S) ändringsyrkande
avs. förvaltningens förslag punkten 2, dvs de delar av regelverket
som ska beslutas av kommunfullmäktige, och punkten 3, dvs de delar
av regelverket som beslutas av nämnden, och finner att nämnden
avslår det.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner att omröstningen
genomförs på så sätt att ja-röst lämnas för avslag till Fanny
Johanssons yrkande och nej-röst lämnas för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.

Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) – nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Jens Gynnerstedt
(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, Pontus Kjellström (V) - nej,
Kerstin Frygner (FNL) - ja.
Nämnden har därmed beslutat att avslå Fanny Johanssons
ändringsyrkande.

Ordförande tar sedan upp Mattias Horrdins m.fl. yrkande gällande
föräldraledighet, och finner att nämnden beslutar enligt det.

Slutligen tar ordförande upp de kvarstående delarna av Mattias
Horrdins m.fl. yrkande som avser förvaltningens förslag punkten 2,
dvs de delar av regelverket som ska beslutas av
kommunfullmäktige och punkten 3, dvs de delar av regelverket som
beslutas av nämnden, och finner att nämnden beslutar enligt dessa.

Beslut

BSN föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu
gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med

Utdragsbestyrkande

22 (31)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

att

tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnsomsorg/fritids.
föreslå kommunfullmäktige att fastställa Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem i
de delar som gulmarkerats i barn- och skolnämndens förslag.

BSN beslutar
att
att

att

texten på sid. 4 "Vid föräldraledighet. Eleven ska då skrivas ut
senast två månader efter syskons födelse." stryks och ersätts
med bestämmelsen att barn till föräldralediga har rätt till
fritidsplats i mån av plats.
texten "Efterdebitering eller återbetalning av avgiften kan ske
upp till tre år retroaktivt." på sid. 5 stryks och ersätts med
texten "De uppgifter hushållet lämnar in kontrolleras i
efterhand mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas
felaktig inkomstuppgift eller om inkomstuppgiften inte ändras
när inkomsten har ändrats kan kommunen justera avgiften
bakåt i tiden upp till 3 år."
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, fastställa
övriga delar av Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i fritidshem, daterad 2019-11-20.

Reservationer

Fanny Johansson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Pontus Kjellström
(V) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 88/01.

Protokollsanteckningar

Emma Tomasson (FI): FI instämmer i yrkandet från S men anser att
alla barn har rätt till fritidshem oavsett föräldrarnas situation.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschefer
Rektorer inom grund- och grundsärskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 89
Remiss: Revisionsgranskning av styrning
och intern kontroll
Dnr BSN 2019/3346

Sammanfattning

På uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har EY
genomfört en granskning av barn- och skolnämndens och
utbildningsnämndens styrning och interna kontroll. Med anledning
av vad som framkommit i genomförd granskning har revisionen gett
fem rekommendationer till barn- och skolnämnden.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över
granskningsrapporten. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis
att samtliga fem rekommendationer som revisionen gett nämnden är
adekvata för att få till en bättre styrning och kontroll inom nämndens
verksamhetsområden. Särskilt centralt bedöms tydligare
information och kommunikation vara, i syfte att skapa större
transparens och delaktighet.
I yttrandet besvaras varje rekommendation var för sig, med
redogörelse för de åtgärder som genomförs och kommer att
genomföras framåt, kopplat till berört område.

Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse barn- och skolnämnden, 12 november 2019
BSN Yttrande till kommunrevisionen avseende rekommendationer i
granskningsrapport, 8 november 2019
Missiv styrning och kontroll, 19 september 2019
Granskningsrapport, 18 september

Beslut

BSN beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget, och vidaresända
detta som svar till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 90
Förlängning av uppdrag: Verksamhetschef
för elevhälsan samt samordnare för grundsärskolan
Dnr BSN 2018/1427

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska därför enligt
gällande lagstiftning utse en verksamhetschef att svara för denna
verksamhet.

Barn- och skolnämnden beslutade 2019-06-19, § 48, att utse Ann
Hejde Spjut till vikarierande verksamhetschef från och med den 19
juni 2019 till dess att rekryterad ersättare för tidigare
verksamhetschef är på plats, dock längst t.o.m. 2019-12-31.

Nämnden har också genom skoldirektörens delegationsbeslut utsett
samordnare grundsärskola till beslutsfattare t.o.m. 2019-12-31 i ett
antal ärenden kopplade till mottagande i grundsärskola.

En partssammansatt grupp har tillsatts för att se över organisationen
kring båda dessa uppdrag. Förvaltningen föreslår därför att
uppdragen från nämnden förlängs t.o.m. 2020-08-31.

Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-06
BSN Skoldirektörens delegationsbeslut om delegationsordning 201908-29
Barn- och skolnämnden 2019-06-19 § 48 med tillhörande
tjänsteskrivelse 2019-06-07

Beslut

BSN beslutar
att
att

förlänga uppdraget för Ann Hejde Spjuths uppdrag som
vikarierande verksamhetschef för elevhälsan t.o.m. 2020-08-31
med villkor som framgår av nämndens beslut 2019-06-19 § 48.
i delegationsordningen revidera beslutspunkterna S:12-16
samt S:26 så att samordnare grundsärskola ges bemyndigande
att ta beslut i dessa ärenden t.o.m. 2020-08-31.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
IVO
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20
Berörda beslutsfattare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (31)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 91

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr BSN 2019/0022

Sammanfattning

Inför varje nämndsmöte sammanställer skolkontoret utvalda
inkomna handlingar som kan anses särskilt intressanta för
nämnden.

De handlingar som ingår i sammanställningen är:
- beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och
råd inom kommunen,
- beslut från Skolinspektionen, Barn- och elevombudet (BEO) och
Skolväsendets överklagandenämnd,
- övriga skrivelser/handlingar direkt ställda till barn- och
skolnämnden som inte spridits till nämnden via avsändare

Barn- och skolnämndens diarium är sökbart på kommunens
webbplats https://publikaarenden.lund.se/ (alt. www.lund.se,
Kommun & politik, Diarium, arkiv och sekretess, Diarium och arkiv).
Ledamot eller ersättare i nämnden som önskar ta del av en specifik
handling är välkommen att vända sig till nämndsekreteraren eller
skolkontorets registratur (barnochskola@lund.se).

Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-13 Inkomna skrivelser
Sammanställning av inkomna skrivelser (2019-10-13—2019-11-12),
2019-11-13

Beslut

BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (31)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 92

Anmälan av kränkande behandling

Dnr BSN 2019/0041

Sammanfattning

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
är enligt 6 kap. 10 § skollagen skyldig att anmäla detta till
huvudmannen.
Skolkontoret sammanställer inkomna anmälningar till barn- och
skolnämnden inför varje sammanträde.

Huvudmannen är enligt samma lagrum skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Denna uppgift är hos
barn- och skolnämnden delegerad till rektor.

Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-11 Kränkningsanmälningar
BSN Redovisning 2019-11-11 Kränkningsanmälningar (2019-1008—2019-11-10)

Beslut

BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 93

Anmälan av utredningar om frånvaro

Dnr BSN 2019/5366

Sammanfattning

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett
om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (SkolL 7:19 a).
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektor se till
att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Genom att en redovisning av nya utredningar presenteras till varje
sammanträde får nämnden en lägesbild av frånvarohanteringen.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2019.
Sammanställning av anmälningar om frånvaro den 8 november 2019

Beslut

BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 94

Anmälan av delegerade beslut

Dnr BSN 2019/0040

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden har genom sin beslutade delegationsordning
uppdragit åt förvaltningen och utsedda delegater att fatta beslut på
nämndens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Skolkontoret sammanställer inför varje nämndssammanträde en
redovisning av dessa beslut.

Från skolkontoret och nämndens sju utbildningsområden har
delegationsbeslut redovisats enligt vad som framgår av redovisning
daterad 2019-11-13.

Ett arbete pågår med att effektivisera redovisningen av
delegationsbeslut som fram tills nu gjorts manuellt i hela
organisationen. Till sammanträdet i november har redovisningen för
skolkontoret automatiserats och listan på beslut redovisas nu via en
rapportfunktion i förvaltningens centrala ärendehanteringssystem.
Förhoppningen är att denna lösning ska gå att föra vidare ut i hela
verksamheten.

Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-13 Redovisning delegationsbeslut
BSN Redovisning 2019-11-13 Redovisning delegationsbeslut

Beslut

BSN beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (31)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 95

Skoldirektören informerar - sekretess

Dnr BSN 2019/2608

Sammanfattning

Skoldirektör Jytte Lindborg informerar om:

- Avstängning av elev (2019/5883)
- Avstängning av personal (2019/6089)
- Uppföljning av skolpliktsbevakning (2019/4336)

Beslut

BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (31)

Bilaga § 81/01
Reservation
Ärende 3
Dnr BSN 2019/3344

Reservation Vänsterpartiet ärende 3. Yttrande inför beslut om placering av
Svaneskolan.
Vänsterpartiet är motståndare till bygget av Hedda Anderssongymnasiet samt rivningen av
Svaneskolan.

För Vänsterpartiet
Pontus Kjellström
Ledamot i barn- och skolnämnden

Bilaga § 81/02
Ärende 4
Dnr BSN 2019/3344

4. Yttrande om placering Svaneskolan
Vi socialdemokrater strävar alltid efter Lunds kommuns barn och ungas bästa. Att vi kan
erbjuda en bra skolmiljö är en viktig förutsättning för att våra elever ska få möjlighet att nå
målen i skolan. Likaså är ändamålsenliga lokaler en grund för en bra arbetsmiljö för vår
skolpersonal. Barn-och skolförvaltningen och Svaneskolans personal förordar en permanent
placering på Parkskolan men då det inte bedöms som möjligt med den rådande tidsramen
föreslår Barn-och skolförvaltningen en samlokalisering av Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet på pastor Svane 1. På nämnden ställde vi socialdemokrater oss bakom
förvaltningens förslag till beslut om samlokalisering.
Dock anser vi att det i dialog med lärare, föräldrar och elever borde prövas att Svaneskolan
tillfälligt placeras på Pastor Svane 1 och samlokaliseras med Hedda Anderssongymnasiet under
de tre år som det beräknas ta att färdigställa Parkskolan för att sedan placera Svaneskolan
permanent på Parkskolan. Detta alternativ har ej berörts i utredningen, vilket vi menar är en stor
brist. En sådan lösning skulle vara i linje med vad skolpersonal, elever och föräldrar förordar.
Likaså hade Lunds kommun, med en sådan lösning, fått en tillräckligt stor gymnasieskola och
således undvika brist på gymnasieplatser de kommande 10 åren.
För Socialdemokraterna,
Fanny Johansson (S),
2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden

Bilaga § 81/03

Reservation	
  Barn-‐	
  och	
  skolnämnden	
  2019-‐11-‐20	
  §	
  81	
  
Tjänsteskrivelsen	
  om	
  lokaliseringen	
  
Av	
  tjänsteskrivelsen	
  framgår	
  att	
  Svaneskolans	
  personal	
  och	
  Barn-‐	
  och	
  skolförvaltningen	
  förordar	
  en	
  
permanent	
  placering	
  på	
  Parkskolan	
  eftersom	
  det	
  alternativet	
  ger	
  en	
  sammanhållen	
  skola.	
  Eftersom	
  
förvaltningen	
  delar	
  denna	
  uppfattning	
  med	
  personalen	
  borde	
  konsekvenserna	
  av	
  ett	
  sådant	
  
ställningstagande	
  belysts.	
  
Om	
  Svaneskolan	
  ska	
  flytta	
  till	
  Parkskolan	
  är	
  det	
  uppenbart	
  att	
  byggnationen	
  av	
  Hedda	
  måste	
  
fördröjas	
  i	
  kanske	
  tre	
  år.	
  Detta	
  kräver	
  då	
  ett	
  nytt	
  provisorium	
  för	
  Hedda-‐eleverna	
  vilket	
  naturligtvis	
  är	
  
olyckligt.	
  Mot	
  detta	
  ska	
  ställas	
  att	
  Svane-‐eleverna	
  då	
  slipper	
  ett	
  provisorium.	
  Så	
  det	
  är	
  då	
  en	
  fråga	
  om	
  
det	
  är	
  Svane-‐eleverna	
  eller	
  Hedda-‐eleverna	
  som	
  skall	
  tillbringa	
  ett	
  antal	
  år	
  i	
  ett	
  provisorium.	
  Sett	
  ur	
  
ett	
  BSN-‐perspektiv	
  borde	
  svaret	
  vara	
  givet.	
  
Avtalet	
  med	
  Skanska	
  kräver	
  inte	
  att	
  skolan	
  beställs	
  och	
  byggs	
  nu.	
  	
  Det	
  kan	
  ske	
  senare	
  och	
  kommunen	
  
kan	
  också	
  välja	
  att	
  upphandla	
  byggnationen.	
  Resultatet	
  kan	
  bli	
  att	
  Skanska	
  eller	
  någon	
  annan	
  får	
  
uppdraget.	
  Priset	
  kan	
  naturligtvis	
  bli	
  både	
  högre	
  eller	
  lägre.	
  
Tjänsteskrivelsen	
  om	
  samlokalisering	
  med	
  Hedda	
  
Tjänsteskrivelsen	
  uttalar	
  sig	
  positivt	
  både	
  om	
  detaljplanen	
  och	
  om	
  storleken	
  på	
  skolgården.	
  Detta	
  kan	
  
behöva	
  förtydligas.	
  
Detaljplanen	
  
När	
  det	
  gäller	
  detaljplanen	
  är	
  det	
  korrekt	
  att	
  den	
  täcker	
  både	
  fastighetens	
  användning	
  som	
  
gymnasium	
  och	
  som	
  grundskola.	
  Detaljplanen	
  är	
  emellertid	
  överklagad	
  och	
  har	
  ännu	
  inte	
  vunnit	
  laga	
  
kraft.	
  Hela	
  planbeskrivningen	
  har	
  utgått	
  från	
  att	
  det	
  är	
  en	
  gymnasieskola	
  och	
  inte	
  en	
  kombinerad	
  
gymnasie-‐	
  och	
  högstadieskola	
  som	
  ska	
  byggas.	
  I	
  det	
  PM	
  från	
  stadsbyggnadskontoret,	
  som	
  är	
  en	
  del	
  
av	
  handlingarna	
  inför	
  beslutet,	
  står	
  såhär:	
  
”Vid	
  ett	
  eventuellt	
  överklagande	
  kan	
  ett	
  högstadium	
  bedömas	
  som	
  en	
  avvikelse	
  från	
  detaljplanen;	
  
tendensen	
  är	
  att	
  domstolarna	
  väger	
  in	
  planbeskrivningen	
  mer	
  och	
  mer	
  i	
  sina	
  bedömningar.”	
  	
  
Konsekvenserna	
  av	
  ett	
  omtag	
  av	
  detaljplanen	
  är	
  svåröverskådliga.	
  Det	
  kommer	
  att	
  ta	
  tid	
  och	
  det	
  
finns	
  risk	
  att	
  både	
  Svane-‐	
  och	
  Heddaeleverna	
  tvingas	
  till	
  provisorier	
  under	
  lång	
  tid.	
  
Tjänsteskrivelsen	
  borde	
  belyst	
  även	
  detta.	
  
Storleken	
  på	
  skolgården	
  (friytan)	
  
Baserat	
  på	
  stadsbyggnadskontorets	
  PM	
  kan	
  följande	
  konstateras:	
  
•
•
•

Den	
  befintliga	
  friytan	
  är	
  6650	
  kvm.
Behovet	
  av	
  friyta	
  är	
  360	
  x	
  15	
  kvm	
  =	
  5400	
  kvm	
  för	
  högstadiet	
  och	
  3000	
  kvm	
  för	
  gymnasiet	
  dvs
sammanlagt	
  8400	
  kvm.	
  Det	
  saknas	
  således	
  1750	
  kvm.
Det	
  finns	
  ett	
  område	
  öster	
  om	
  den	
  planerade	
  byggnationen	
  där	
  detaljplanen	
  tillåter
skoländamål	
  som	
  uppgår	
  till	
  minst	
  1750	
  kvm.

Problemet	
  med	
  den	
  tillkommande	
  friytan	
  är	
  att	
  det	
  inte	
  är	
  säkert	
  att	
  den	
  kan	
  användas	
  som	
  friyta.	
  Av	
  
stadsbyggnadskontorets	
  PM	
  framgår:	
  
”Den	
  redan	
  planerade	
  gården	
  i	
  sydväst	
  bullerskyddas	
  av	
  byggnader.	
  Trots	
  detta	
  överskrids	
  riktvärdet	
  
(50	
  dB(A)	
  ekvivalent	
  nivå)	
  på	
  stora	
  delar	
  av	
  gården.	
  Den	
  tillkommande	
  sydöstra	
  delen	
  av	
  tomten	
  är	
  
ännu	
  mer	
  bullerutsatt,	
  vilket	
  kan	
  omöjliggöra	
  användningen	
  som	
  skolgård.	
  Olika	
  bullerdämpande	
  
åtgärder	
  behöver,	
  om	
  detta	
  alternativ	
  blir	
  aktuellt,	
  utredas.”	
  
Det	
  kan	
  alltså	
  vara	
  omöjligt	
  att	
  använda	
  denna	
  del	
  som	
  friyta.	
  Såvitt	
  jag	
  känner	
  till	
  har	
  inte	
  den	
  
utredning	
  som	
  stadsbyggnadskontoret	
  efterlyser	
  gjorts.	
  
Stadsbyggnadskontoret	
  belyser	
  tre	
  alternativa	
  utformningar	
  av	
  friytan	
  där	
  alternativ	
  1	
  utgår	
  från	
  att	
  
den	
  tillkommande	
  friytan	
  kan	
  användas.	
  Alternativ	
  2	
  och	
  3	
  utgår	
  från	
  att	
  bara	
  den	
  ursprungligt	
  
planerade	
  friytan	
  kan	
  användas.	
  Dessa	
  två	
  alternativ	
  har	
  det	
  gemensamt	
  ytan	
  bara	
  blir	
  3,1	
  kvm	
  per	
  
elev.	
  Man	
  kan	
  ha	
  olika	
  uppfattningar	
  om	
  hur	
  stor	
  friytan	
  ska	
  vara	
  men	
  detta	
  torde	
  i	
  de	
  allra	
  flestas	
  
uppfattning	
  vara	
  alldeles	
  för	
  lite.	
  
Friytans	
  påverkan	
  vid	
  ett	
  överklagande	
  
Omkringboende	
  har	
  haft	
  synpunkter	
  på	
  att	
  skolgården	
  är	
  för	
  liten	
  och	
  att	
  detta	
  leder	
  till	
  att	
  eleverna	
  
istället	
  rör	
  sig	
  på	
  gatorna	
  utanför	
  skoltomten.	
  Den	
  beräkningsmässigt	
  ännu	
  mindre	
  friytan	
  kan	
  ge	
  de	
  
omkringboende	
  ytterligare	
  argument	
  vid	
  ett	
  överklagande.	
  Speciellt	
  eftersom	
  den	
  friytan	
  är	
  
uppenbart	
  otillräcklig.	
  
	
  
Kerstin	
  Frygner,	
  FörNyaLund	
  
	
  	
  	
  
	
  

Bilaga § 86/01
RESERVATION
Ärende 8
Dnr BSN 2019/5227

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reservation
8. Förändring av budgetanslag till förmån för ökad barn- och elevpeng
Den ekonomiska ram för 2020-2022 som det borgerliga minoritetsstyret drivit igenom i
kommunfullmäktige kommer leda till stora nedskärningar och kommer drabba barn och unga
hårt. Vi vill istället stärka och säkra en jämlik skola med hög kvalitet för alla barn.
I tjänsteskrivelsen beskrivs det att en del av budgetanslaget öppen förskola, avser öppen
förskola inom för detta BSN Lund Östers ansvarsområde och riktar sig till en verksamhet som
avvecklades 2003. Samt att denna summa, på ca 500 tkr, årligen har återlämnats i bokslutet,
och förvaltningen föreslår därför en förändring av budgetanslaget.
Vi yrkade på nämnden att återremittera ärendet för att undersöka behovet av utökade resurser
till öppna förskolan i Lunds kommun. Idag finns det två öppna förskolor i Lunds kommun,
Öppna förskolan Kulan och Öppna förskolan Söderlek. Dessa öppna förskolor har en viktig
funktion och bedriver en viktig verksamhet. Vi ville med vårt yrkande undersöka behovet av
utökade resurser till dessa öppna förskolor för att säkra dessa viktiga verksamheter i dag och
för framtiden.
Vårt yrkande fick inte gehör på nämndsammanträdet och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig därför mot barn- och skolnämndens beslut med hänvisning till vårt
yrkande.

Fanny Johansson (S),

Jens Gynnerstedt (MP),

2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden

Tjänstgörande ersättare i barn- och
skolnämnden

Pontus Kjellström (V),
Ledamot i barn-och skolnämnden

Bilaga § 87/01
RESERVATION
Ärende 9
Dnr BSN 2019/0219

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reservation.
9. Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i
förskolan
Lunds kommun har länge haft viktiga och jämlika förutsättningar för vårdnadshavare att placera
sina barn på förskola. Barn- och skolnämndens verksamhet bör och ska ständigt utvecklas för
att på bästa sätt leva upp till de behov våra barn och unga samt personal har. Dock riskeras detta
att urholkas med de antagna förslagen för revidering av regler och tillämpningsanvisningar för
ansökan och placering i förskola. Att inte längre erbjuda den första kalendermånaden som
avgiftsfri innebär i praktiken att avgiften till förskola höjs. Detta försämrar möjligheterna för
vårdnadshavare att placera sina barn på förskola oavsett socioekonomisk bakgrund. Detta är
något vi inte kan acceptera.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig därmed mot barn- och
skolnämndens beslut med hänvisning till våra egna yrkanden.

Fanny Johansson (S),

Jens Gynnerstedt (MP),

2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden

Tjänstgörande ersättare i barn- och
skolnämnden

Pontus Kjellström (V),
Ledamot i barn- och skolnämnden

Bilaga § 88/01
RESERVATION
Ärende 10
Dnr BSN 2019/5092

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reservation
10. Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i
fritidshem
Det är viktigt att Lunds kommun skapar bra förutsättningar för barn och ungas tillgång till
fritidshem. Dessa är av stor vikt för vårdnadshavare och fungerar som ett bra komplement till
undervisningen i skolan. Fritidshem skapar även förutsättningar till ett ökat välbefinnande
bland våra barn.
Barn- och skolnämndens beslut riskerar dock att leda till stora försämringar för både barn och
dess vårdnadshavare. Exempelvis ska den första avgiftsfria månaden för barn som går på fritids
avskaffas. Likaså kommer barn som under året inte går på fritidshem inte heller erbjudas plats
under loven. Bara sommarlovet är cirka 10 veckor långt. Detta skapar ett stort hinder för
vårdnadshavare som försöker få livet att gå ihop. Inför nämnden fanns också förslag om att barn
till föräldralediga inte längre skulle har rätt till fritidshem. Detta är något som vi motsatte oss
och som det borgerliga minoritetsstyret ändrades sig om strax innan nämndssammanträdet.
Däremot innebär det nya beslutet att rätten till fritidshemsplats för barn till arbetslösa upphör
efter sex månader. Detta kommer drabba barn negativt.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställer sig starkt emot beslutet. Vi står fast
vid att detta kommer försämra förutsättningarna för en likvärdig fritidsverksamhet och slår
hårdast mot Lunds kommuns barn. Det kan vi aldrig acceptera.

Vi reserverar oss mot barn- och skolnämndens beslut med hänvisning till våra egna yrkanden.

Fanny Johansson (S),

Jens Gynnerstedt (MP),

2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden

Tjänstgörande ersättare i barn- och
skolnämnden

Pontus Kjellström (V),
Ledamot i barn- och skolnämnden

