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Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-03-23 klockan 17.00–21.20, ajournering klockan kl. 18.2018.45 samt 19.45-19.50, Stora Södergatan 47, Lund
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)
Emma Fager Malmström (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Ekberg Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Joakim Twete (S)

Jessica Ulfgren (L)
Clara Ivarsson (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD), §§ 46-70
Agnetha Järvegren (S)
Jens Gynnerstedt (MP), §§ 46-70
Jonas Ringqvist (V)
Frida Gudmundsson (FI), §§ 44-61
Marcus Svensson (SD)

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Marianne Andersson, HR-chef
André Levin, ekonomichef, §§ 51-70
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg
Britta Fremling, nämndsekreterare
Anna Palm, enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist, §§
44-50
Verica Zlojutro, myndighetshandläggare, §§ 44-45
Maria Mahmutovic Ljungsryd, myndighetshandläggare, §§ 44-46
Magnus Bokelid, utbildningschef område 4, §§ 44-45
Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Övriga
Justerare
Paragrafer
Tid och plats för justering
Underskrifter
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-23
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Susanne Berndtros, rektor, §§ 44-45
Eva Nilsson, utbildningschef område 7, § 51
Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, §§ 51-70
Aryan Karim, kommunikatör, §§ 51-56
Zarko Isaevski, Lärarförbundet, §§ 51-70
Fanny Johansson (S)
§ 44–70

Digital justering den 29 mars 2021 kl. 13.00

Sekreterare

Britta Fremling
Ordförande

Mia Honeth (L)
Justerare

Fanny Johansson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-23

BSN 2020/7356

ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Barn- och skolnämnden
2021-03-23
§ 44–70

2021-03-29

Datum då anslaget tas ned

Barn- och skolförvaltningen

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-04-20
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 44 Fastställande av föredragningslista och val av
justerare
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslistan med tillägg av ärende 17 b)
Rättelse, Underlag för strategisk lokalförsörjningsplan.

Sammanfattning

Till att justera dagens protokoll utses Fanny Johansson (S) och
Mårten Spanne (S), ersättare. Justering sker genom digital signering
den 29 mars 2021 kl. 13.00.

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 49 Sekretess: Tillsynsärenden från
Skolinspektionen, BEO och DO
Dnr BSN 2020/4803

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

När Skolinspektionen (SI), Barn- och elevombudet (BEO) och
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder ärenden som gäller
Lunds kommuns skolor och förskolor kan yttranden begäras in från
huvudmannen.
Barn- och skolnämnden får till varje sammanträde ta del av de
yttranden som lämnats till SI, BEO och DO sedan föregående
nämndsmöte.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-02
Ärende 1 – BSN 2020/8073
Ärende 2 – BSN 2020/8055
Ärende 3 – BSN 2020/6762
Ärende 4 – BSN 2020/6715
Ärende 5 – BSN 2020/5974
Ärende 6 – BSN 2021/0579

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 50 Sekretess: Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2021/0034

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Skoldirektören informerar tillsammans med berörda
tjänstepersoner om aktuella frågor.

Skoldirektör Jytte Lindborg och HR-chef Marianne
Andersson informerar om:
- Åtgärder vid allvarliga personalärenden som t ex misstanke om
brott
Verksamhetschef grund- och grundsärskola Serene Rosberg
informerar om:
- Rån elev på Lerbäckskolan, utanför skoltid
- Avstängning av elev på Fäladskolan (2021/1545)

Verksamhetschef grund- och grundsärskola Serene Rosberg och
förvaltningsjurist/chef myndighetsenheten Anna Palm informerar
om:
- Anmälan om kränkande behandling samt skadeståndskrav
(2020/5974)

Förvaltningsjurist/enhetschef för myndighetsavdelningen Anna
Palm informerar om:
- Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten följs (2019/6482)
- Utredningar kring ev. föreläggande om vite för att tillse att
skolplikten följs (2020/7733, 2021/0840, 2021/0842 och
2021/0844)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 51 Lokalförändring Apelskolan
Dnr BSN 2021/1003

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att

notera informationen.

Protokollsanteckningar

Frida Gudmundsson (FI) får anteckna följande till protokollet:
"Feministiskt Initiativ Lund ser gärna att nämnden värnar om de
välfungerande mindre verksamheterna snarare än att lägga ner
dem."

Åsa Wittenfelt (SD) får anteckna följande till protokollet: "Vi vill
bevara Apelskolan som ett filial till Vårfruskolan med årskurs F-3
eller på annat sätt ingå i deras enhet för att bibehålla kvaliteten i
verksamheten."

Emma Fager Malmström (MP) får anteckna följande till protokollet:
"Miljöpartiet värnar om små välfungerande enheter och anser att
Apelskolan i möjligaste mån ska bevaras. Barnperspektivet måste
sättas främst."

Sammanfattning

Barn- och skolförvaltningen har påbörjat arbete kring Apelskolan
enligt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess. Apelskolan
är en grundskola med årskurs F-6 i centrala Lund. Antalet elever på
Apelskolan har de senaste åren varierat mellan 60-80. Barn- och
skolnämndens inriktning för Lunds skolor är att minska antalet små
enheter.

Barn- och skolförvaltningen har fört dialog med vårdnadshavare på
Apelskolan. Förslag har presenterats på att samtliga barn kan
erbjudas plats på Klostergårdskolan. Utöver en samlad flytt till
Klostergårdskolan finns möjligheter för vårdnadshavare att önska
plats på annan grundskola. Dialog har förts med vårdnadshavare
enligt nämndens lokalförändringsprocess. Beslutsärende i barn- och
skolnämnden planeras till aprilsammanträdet 2021.

Yrkanden

Mattias Horrdin (C): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att notera
informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2021-03-23

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

Underlag för beslut
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12
Lokalförändring Apelskolan

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 52 Lokalförändring Röda stugan
Dnr BSN 2020/5360

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att
att
att

avveckla verksamheten på Röda stugans förskola och erbjuda
barnen plats på Delfinens förskola,
flytta Lunds kommuns kvälls-, natt- och helgomsorg på Röda
stugans förskola till Delfinens förskola samt
uppdra åt förvaltningen att till nämndssammanträde i april
återkomma med riktlinjer för placering i kvälls-, natt- och
helgomsorg.

Reservationer

Fanny Johansson (S), Mårten Spanne (S) och Joakim Twete (S)
reserverar sig mot beslutet punkten 3, se bilaga § 52/01.

Emma Fager Malmström (MP) och Pontus Ekberg Kjellström (V)
reserverar sig mot beslutet punkten 3 till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar

Frida Gudmundsson (FI) får anteckna följande till protokollet: "Det
är mycket viktigt att kvälls-, natt-, och helgomsorg fortsätter att vara
tillgänglig även för barn som till vardags går på andra skolor."

Sammanfattning

Barn- och skolförvaltningen har genomfört arbete kring Röda
stugans förskola enligt barn- och skolnämndens
lokalförändringsprocess. Röda stugan är barn- och skolnämndens
förskola som erbjuder omsorg för förskolebarn och fritidshem
utanför ordinarie verksamhetstid. På Röda stugan finns även barn
som inte utnyttjar möjligheten med förskola utanför ordinarie
verksamhetstid. Förskolan är i nuläget i lokaler där hyresavtalet
löper ut 2021-12-31.

Barn- och skolförvaltningen föreslår att verksamheten på Röda
stugans förskola avvecklas och att barnen erbjuds plats på Delfinens
förskola. Vidare föreslås att kvälls-, natt- och helgomsorgen flyttas
till Delfinens förskola.
Barn- och skolförvaltningen föreslår även att riktlinjer för barn som
deltar i kvälls-, natt- och helgomsorg beslutas på sammanträde i
april.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (40)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Yrkanden

2021-03-23

Kerstin Frygner (FNL): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. 1. att
avveckla verksamheten på Röda stugans förskola och erbjuda barnen
plats på Delfinens förskola, 2. att flytta Lunds kommuns kvälls-, nattoch helgomsorg på Röda stugans förskola till Delfinens förskola samt
3. att uppdra åt förvaltningen att till nämndssammanträde i april
återkomma med riktlinjer för placering i kvälls-, natt- och
helgomsorg.
Charlotte Svanberg (M), Mattias Horrdin (C) och Åsa Wittenfelt (SD)
bifaller Kerstin Frygners (FNL) yrkande.

Fanny Johansson (S): Bifall till Kerstin Frygners (FNL) yrkande
punkten 1 och 2 samt därutöver att uppdra åt förvaltningen att till
nämndsammanträde i april återkommer med förslag på riktlinjer för
placering i kvälls, natt- och helgomsorg som möjliggör för
dubbelplacering.
Pontus Ekberg Kjellström (V) och Emma Fager Malmström (MP)
bifaller Fanny Johanssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp Kerstin Frygners (FNL) m.fl. yrkande
punkten 1 och 2 och finner att nämnden beslutar enligt dessa.

Ordförande ställer därefter Kerstin Frygners (FNL) yrkande punkten
3 mot Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande avseende uppdrag till
förvaltningen. Ordförande finner att nämnden beslutat enligt Kerstin
Frygners (FNL) yrkande. Omröstning begärs.

Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för
Kerstin Frygners (FNL). Nej-röst för Fanny Johanssons (S)
yrkande. Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.
Mia Honeth (L), Louise Rehn Winsborg (M), Charlotte Svanberg (M),
Mattias Horrdin (C), Åsa Wittenfelt (SD) och Kerstin Frygner (FNL)
röstar ja.

Fanny Johansson (S), Mårten Spanne (S), Joakim Twete (S), Emma
Fager Malmström (MP) och Pontus Ekberg Kjellström (V) röstar nej.
Nämnden har därmed beslutat enligt Kerstin Frygners (FNL)
yrkande punkten 3.

Underlag för beslut
•

•

Justerare

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-01
Lokalförändring Röda stugan
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 31
Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27
Lokalförändring Röda stugan

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Verksamhetschefer
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 53 Lokalförändring Prenneelvans förskola
Dnr BSN 2021/0363

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att
att

avveckla Prenneelvans förskola, samt
säga upp lokalerna för Prenneelvans förskola.

Sammanfattning

Barn- och skolförvaltningen har genomfört arbete kring
Prenneelvans förskola enligt barn- och skolnämndens
lokalförändringsprocess. Prenneelvans förskola är en förskola med
en avdelning i centrala Lund. Enligt barn- och skolnämndens
viljeinriktning så ska antalet små förskolor minskas.

Barn- och skolnämnden föreslås besluta att Prenneelvans förskola
avvecklas och att barnen erbjuds plats på annan förskola. Lokalerna
sägs upp i samband med flytten. Dialog har förts med
vårdnadshavare enligt nämndens lokalförändringsprocess.

Yrkanden

Mårten Spanne (S): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att avveckla
Prenneelvans förskola, samt att säga upp lokalerna för Prenneelvans
förskola.
Pontus Ekberg Kjellström (V) och Louise Rehn Winsborg (M) bifaller
Mårten Spannes (S) yrkande.

Beslutsgång

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

Underlag för beslut
•

•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-28
Lokalförändring Prenneelvans förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 30
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05
Lokalförändring Prenneelvans förskola

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Utbildningsområde 3
Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (40)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 54 Beställning av ny förskola på Drabantvägen,
Stångby
Dnr BSN 2021/0078

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen beställa byggnation av ny förskola i
Stångby enligt beställningsskrivelse daterad 2021-03-02.

Sammanfattning

En ny förskola behöver byggas i Stångby. Ett ärende för uppförande
av en förskola på Drabantvägen har beretts inom Lunds kommuns
investeringsprocess. Förskolan planeras för 134 barn och kommer
ersätta förskolelokaler i Stångby som på grund av tillfälliga bygglov
måste avvecklas.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut är att nämnden
beställer ny förskola på Drabantvägen i Stångby.

Yrkanden

Mattias Horrdin (C): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att hos
kommunstyrelsen beställa byggnation av ny förskola i Stångby enligt
beställningsskrivelse daterad 2021-03-02.
Kerstin Frygner (FNL) och Mårten Spanne (S) bifaller Mattias
Horrdins (C) yrkande.

Beslutsgång

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

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse Beställning ny
förskola Drabantvägen 2021-03-02
Beställningsskrivelse Drabantvägens förskola 2021-03-02

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunfullmäktige/kommunkontoret
För kännedom:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 55 Remiss: Detaljplan för del av Östra Torn 27:13
Dnr BSN 2021/0969

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över detaljplanehandlingarna i enlighet med
vad som framgår av barn- och skolförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Science Center) i
Lund.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett vetenskapligt
besökscentrum, Science Center och kontor i Lund. Planen innehåller
även en park med dagvattenfördröjning och en huvudgata.
Anläggningen förväntas bli en viktig målpunkt och ska ligga centralt i
Science Village, nära till Rydbergs torg och inom synhåll från
spårvagnshållplatsen ESS.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande. I yttrandet
konstateras att centrat mycket väl kan bidra till att skapa lärmiljöer
för barn och elever. Vidare poängteras att en säker trafikmiljö skapas
för barn och elever som rör sig i området.

Underlag för beslut
•
•

Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse Remiss:
Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 - samrådshandling
Samrådshandlingar för detaljplan för del av Östra Torn 27:13,
inkomna 2021-02-03

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 56 Remiss: Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15
m.m. (Solhällan) i Lund
Dnr BSN 2021/0970

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över detaljplanehandlingarna i enlighet med
vad som framgår av barn- och skolförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m.fl. i Lund.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 500
bostäder i varierad skala på en sydvästsluttning, med utblick över
slättlandskapet söder om Lund.
Barn- och skolnämnden har inte yttrat sig i ärendet under
samrådsskedet.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över
granskningshandlingen. I yttrandet konstateras att detaljplanens
planerade utbyggnad ryms inom de planerade skolor och förskolor
som finns i angränsande områden.

Underlag för beslut
•
•

Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04
Remiss: Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 granskningshandling
Samrådshandlingar för detaljplan för del av Mårtens fälad
1:15 m.fl., inkomna 2021-02-05

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 57 Remiss: Granskning av krishantering
Dnr BSN 2020/4379

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över granskningsrapporten enligt vad som
framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg:
I Barn- och skolnämndens Krisberedskapsplan framgår tydligt
presidiets roll medan själva nämndens ansvar är otydligt. I
kommande översyn ska planen kompletteras med hur hela
nämndens delaktighet och ansvar ser ut samt hur information
och återrapportering organiseras. Detta är speciellt viktigt vid
långvariga kriser.

Sammanfattning

På uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har EY
genomfört en granskning av kommunens krishantering. Med
anledning av vad som framkommit i den, ger kommunrevisionen tre
rekommendationer som riktas till de granskade nämnderna,
inklusive barn- och skolnämnden:
•
•
•

Att tydliggöra den politiska involveringen och delaktigheten i
samband med krisledning.
Att säkerställa att det finns en plan för övning och utbildning
som även beaktar den politiska involveringen.
Att säkerställa att risk- och sårbarhetsanalyser följer
kommunens instruktioner och MSB:s föreskrifter.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över
granskningsrapporten. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis
att krisledningsarbetet i huvudsak fungerar väl, samt att ett
utvecklingsarbete just nu sker kommuncentralt, vilket barn- och
skolförvaltningen ställer sig positiv till.

Yrkanden

Louise Rehn Winsborg (M): Att lämna yttrande över
granskningsrapporten enligt vad som framgår av förvaltningens
tjänsteskrivelse med följande tillägg: I Barn- och skolnämndens
Krisberedskapsplan framgår tydligt presidiets roll medan själva
nämndens ansvar är otydligt. I kommande översyn ska planen
kompletteras med hur hela nämndens delaktighet och ansvar ser ut
Justerare

Utdragsbestyrkande
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samt hur information och återrapportering organiseras. Detta är
speciellt viktigt vid långvariga kriser.

Beslutsgång

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

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-02-25
Granskningsrapport: Granskning av krisberedskapen i Lunds
kommun, inkommen 2021-01-22

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunrevisionen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Tidigare bordlagt: Skrivelse till barn- och
skolnämnden från (S): Förslag från
Segerstedtinstitutet om samarbete inom det
preventiva arbetet mot våldsutövande ideologier
och strukturer
Dnr BSN 2020/6189

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att
att

konstatera att kontakt etablerats mellan Segerstedtinstitutet
och Lunds kommun genom kommunens samordnare för
arbetet mot våldsbejakande extremism, samt
arbetet med våldbevakande extremism bör följa Lunds
kommuns övergripande handlingsplan varför
förvaltningsspecifika riktlinjer för arbetet inte ska tas fram.

Sammanfattning

Mårten Spanne (S) har lämnat in en skrivelse till barn- och
skolnämnden som rör arbetet mot våldsbejakande extremism i
Lunds kommun. Bakgrunden till skrivelsen är att barn- och
skolnämndens presidium i augusti 2020 kontaktades av en
representant för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet då de
ville informera om den rådande utvecklingen angående
våldsbejakande extremism i Lunds kommun.
I skrivelsen föreslås att barn- och skolnämnden ska acceptera
Segerstedtinstitutets inbjudan i syfte att få mer information om den
rådande utvecklingen. Vidare föreslås att barn- och skolnämnden
tillsammans med Segerstedtinstitutet ska ta fram riktlinjer för
arbetet mot våldsutövande ideologier och strukturer.

Med anledning av att det i Lund finns en, av kommunstyrelsen,
antagen kommunövergripande handlingsplan mot våldsbejakande
extremism, samt ett pågående arbete och samverkan, såväl
förvaltningsövergripande som med lokalpolisområdet, föreslår barnoch skolförvaltningen att barn- och skolnämnden inte ska upprätta
förvaltningsspecifika riktlinjer för arbetet, utan istället fortsatt
förhålla sig till Lunds kommuns övergripande handlingsplan.

Kommunkontorets enhet för trygghet och säkerhet har det
kommunövergripande ansvaret för kommunens trygghets- och
säkerhetsarbete. Inom enheten finns en samordnare för arbetet mot
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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våldsbejakande extremism (VBE-samordnare). För att skapa enhetlig
hantering och samsyn i frågorna är det värdefullt att kontakter i
frågor som rör våldsbejakande extremism i första hand hanteras
genom kommunens VBE-samordnare i enlighet med vad som ingår i
uppdraget.

Yrkanden

Mårten Spanne (S): Bifall skrivelse samt därutöver att barn-och
skolnämnden tar initiativ att sammankalla till ett gemensamt möte,
med Kultur-och Fritidsnämnden, Utbildningsnämnden och
Segerstedinstitutet.
Mattias Horrdin (C): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att
konstatera att kontakt etablerats mellan Segerstedtinstitutet och
Lunds kommun genom kommunens samordnare för arbetet mot
våldsbejakande extremism, samt att arbetet med våldbevakande
extremism bör följa Lunds kommuns övergripande handlingsplan
varför förvaltningsspecifika riktlinjer för arbetet inte ska tas fram.

Beslutsgång

Ordförande ställer Mårten Spannes (S) yrkande mot Mattias
Horrdins (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Mattias
Horrdins (C) yrkande. Omröstning begärs.

Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för
Mattias Horrdins (C) yrkande. Nej-röst för Mårten Spannes (S)
yrkande. Omröstningen utfaller med sju ja-röster och fyra nej-röster.
Mia Honeth (L), Louise Rehn Winsborg (M), Charlotte Svanberg (M),
Mattias Horrdin (C), Åsa Wittenfelt (SD), Pontus Ekberg Kjellström
(V) och Kerstin Frygner (FNL) röstar ja.
Fanny Johansson (S), Mårten Spanne (S), Joakim Twete (S)
och Emma Fager Malmström (MP) röstar nej.

Nämnden har därmed beslutat enligt Mattias Horrdins (C) yrkande.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Justerare

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 34
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25
Skrivelse från S: Samarbete med Segerstedtinstitutet om
preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och
strukturer
Lunds kommuns rapport om arbetet mot våldsbejakande
extremism 2017-2019, KS 2020/0587
Lunds kommuns handlingsplan för arbetet mot
våldsbejakande extremism, 2016-02-03
Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till

2021-03-23

För kännedom:
Socialdemokraterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Utvärdering av pilotprojekt om lärarnas
avlastning
Dnr BSN 2021/0674

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Av kvintettens budgetförslag 2019-2021 som antogs av
kommunfullmäktige den 20 december 2018, § 238, följer att ett
pilotprojekt om lärarnas avlastning ska genomföras. Särskild
personal ska anställas för att sköta uppdraget som skolassistent och
pilotprojektet, där två skolor har möjlighet att delta, ska utvärderas
efter två år.

Barn- och skolförvaltningen har genomfört och utvärderat
pilotprojektet. Sammantaget ses pilotprojektet som mycket lyckat.
För rektorerna är det tillfredsställande att kunna konstatera att
lärarassistenterna inneburit förbättrade förutsättningar för berörda
lärare att fokusera på undervisningsuppdraget samt att
lärarassistenterna förstärkt berörda enheters förutsättningar när det
gäller förebyggande och systematiskt arbete med tidiga insatser
kopplat till elevernas vardag i skolan. Det konstateras också att
lärarassistenter är ett av flera möjliga sätt att avlasta lärare och att
det är viktigt att rektor identifierar och beslutar om vilka
kompletterande kompetenser som är relevanta på den specifika
enheten.

Underlag för beslut
•

•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11
Utvärdering av pilotprojekt om lärarnas avlastning
Kvintettens budgetförslag 2019-2021

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-03-23

§ 60 Representant för barn- och skolnämnden till
kommunala funktionshinderrådet
Dnr BSN 2019/0036

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

utse Agnetha Järvegren (S) till ny representant i
funktionshinderrådet.

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden ska utse två representanter till kommunala
funktionshinderrådet.

Eftersom en av nämndens två tidigare representanter, Agneta Geijer
(S), avsagt sig sin ersättarplats i barn- och skolnämnden behöver en
ny representant utses.

Underlag för beslut
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunala funktionshinderrådet
Utsedd representant

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Rättelse, Underlag för strategisk
lokalförsörjningsplan
Dnr BSN 2020/4807

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

vidta rättelse genom att komplettera stycket "Ekonomi" i
viljeinriktningen i nämndens underlag för den strategiska
lokalförsörjningsplanen, fastställt den 19 januari 2021, § 3,
med följande skrivning: "Befintliga små enheter som är
fungerande utifrån ett elev-, personal- och resursperspektiv
bör kunna fortsätta sin verksamhet".

Sammanfattning

När barn- och skolnämnden fattade beslut om lokalplan 2020-2025
den 12 mars 2020, § 34, beslutade nämnden bland annat om ett
tillägg i sin viljeinriktning enligt följande: att under ”Ekonomi”
tillföra ”Befintliga små enheter som är fungerande utifrån ett elev-,
personal- och resursperspektiv bör kunna fortsätta sin verksamhet".
Lokalplanen uppdaterades med tillägget som nämnden beslutat om
inför expediering och annan kommunikation.
Till följd av ett administrativt förbiseende har det aktuella tillägget
fallit bort ur nämndens underlag för den strategiska
lokalförsörjningsplanen som beslutades den 19 januari 2021, § 3. Av
ärendebeskrivningen framgår att underlaget i sin helhet grundar sig
på senast antagen lokalplan och att det innebär en uppdatering av
tidigare gällande viljeinriktning. Barn- och skolförvaltningen
bedömer att det rör sig om ett skrivfel i det beslutade underlaget
som bör korrigeras genom ett beslut om rättelse.

Underlag för beslut
•

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-01-19, § 3,
med tillhörande underlag för strategisk lokalförsörjningsplan

Beslutet skickas till
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2021/0034

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Skoldirektören informerar tillsammans med berörda
tjänstepersoner om aktuella frågor.

Skoldirektör Jytte Lindborg informerar om:
- Lägesrapport covid-19; beslut och planering kring när- och
fjärrundervisning för åk 7-9
- Översyn av förvaltningsledningsorganisationen
- Förskolans ledningsorganisation
- Pensionsavgång chef för Naturskolan samt information om t.f. chef
Verksamhetschef grund- och grundsärskola Serene Rosberg
informerar om:
- Kartläggning av kunskapsutveckling åk 7-9
- Svar på fråga om översyn av pedagogiska resursenheten (PRE)
Ekonomichef André Levin informerar om:
- Månadsuppföljning per februari (2021/0034)

Nya ärenden för kommande nämndsbehandling:

- Motion från Fanny Johansson (S) och Stig Svensson (S): Inför ett
screeningprogram för psykisk ohälsa i skolan (2021/0977)
- Motion från Fanny Johansson (S) och Stig Svensson (S): Våga prata
om sexualitet, samtycke och relationer - genomför en
kompentensutveckling (2021/0978)
- Lundaförslag - Öka acceptansen för vegetarisk mat i skolor och
förskolor (2021/1217)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-03-23

§ 63 Tidigare bordlagt: Anmälan av delegerade
beslut
Dnr BSN 2021/0025

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

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.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 38
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-03
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsområdena och
skolkontoret (W3D3 2021-01-01—2021-01-27)
Redovisning av delegationsbeslut om kränkande behandling
ur DF Respons (2021-01-01—2021-01-27)
Redovisning av delegationsbeslut anställningar (QlikView
2021-01-01—2021-01-31)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Anmälan av delegerade beslut
Dnr BSN 2021/0025

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

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.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsområdena och
skolkontoret (W3D3 2021-01-28—2021-03-03)
Redovisning av delegationsbeslut om kränkande behandling
ur DF Respons (2021-01-28—2021-03-03)
Redovisning av delegationsbeslut anställningar (QlikView
2021-02-01—2021-02-28)
Redovisning av delegationsbeslut från presidiet 2021-03-05

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Tidigare bordlagt: Anmälan om frånvaro till
huvudman
Dnr BSN 2021/0028

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

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.

Underlag för beslut
•
•
•

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 39
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29
Redovisning av nya frånvaroutredningar (2021-01-01--202101-28)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Anmälan om frånvaro till huvudman
Dnr BSN 2021/0028

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

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.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05
Redovisning av nya frånvaroutredningar (2021-01-29—
2021-03-04)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 67 Tidigare bordlagt: Anmälan av kränkande
behandling till huvudman
Dnr BSN 2021/0029

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att

notera informationen.

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 också 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 inom
barn- och skolnämndens verksamheter delegerad till rektor.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 40
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27
Redovisning av kränkningsanmälningar ur W3D3 2021-0101—2021-01-26
Redovisning av kränkningsanmälningar ur DF Respons 202101-01—2021-01-26

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-03-23

§ 68 Anmälan av kränkande behandling till
huvudman
Dnr BSN 2021/0029

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

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 också 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 inom
barn- och skolnämndens verksamheter delegerad till rektor.

Underlag för beslut
•
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-03
Redovisning av kränkningsanmälningar ur W3D3 2021-0127—2021-03-02
Redovisning av kränkningsanmälningar ur DF Respons 202101-27—2021-03-02

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-03-23

§ 69 Tidigare bordlagt: Anmälan av handlingar för
nämndens information
Dnr BSN 2021/0030

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

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

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).
Handlingar i tillsynsärenden hos Skolinspektionen, BEO och DO
redovisas till nämnden i ett eget, sekretesskyddat ärende
(2020/4803).

Underlag för beslut
•
•
•

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 41
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-01
Redovisning av handlingar för nämndens information 202101-01—2021-01-31

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 70 Anmälan av handlingar för nämndens
information
Dnr BSN 2021/0030

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

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

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).
Handlingar i tillsynsärenden hos Skolinspektionen, BEO och DO
redovisas till nämnden i ett eget, sekretesskyddat ärende
(2020/4803).

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-09
Redovisning av handlingar för nämndens information 202102-01—2021-03-08

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (40)

Reservation
Ärende 9
BSN 2020/5360

Reservation § 52/01

Socialdemokraterna reservation
Ärende 9. Lokalförändring Röda stugan
Jourförskolan har en viktig funktion för barn och vårdnadshavare som lever och verkar i Lunds
kommun. Jourförskolan är i behov av nya lokaler och beslutet att placera jourförskolan i
Delfinens lokaler är något vi socialdemokrater har välkomnat.
För oss socialdemokrater är det en viktig prioritet att bidra till en enklare vardag till de som
arbetar och lever i Lunds kommun. Vi menar därför att dubbelplacering, där barn kan vara
skriva på en ordinarie förskola och jourförskolan, fortsatt ska vara möjliga inom kommunen.
Detta är en förutsättning för att underlätta för föräldrar vars jobbschema varierar från dag till
dag. Vi ställer oss därmed kritiska mot nämndens beslut att avslå vårt förslag om att uppdra åt
barn- och skolförvaltningen att återkomma med förslag på riktlinjer för placering i kvälls-, nattoch helgomsorg som möjliggör för dubbelplacering.
Socialdemokraterna reserverar sig härmed mot barn- och skolnämndens beslut med
hänvisning till vårt eget yrkande.

För Socialdemokraterna,
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden
Mårten Spanne (S), ledamot
Joakim Twete (S), tjänstgörande ersättare
Agnetha Järvegren (S), ersättare

