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Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-08-31 klockan 17.00–21.00, ajournering klockan kl. 18.3018.50, 20.10-20.20, Stora Södergatan 47, Råbandsknopen
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf, deltar på distans
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Charlotte Svanberg (M), deltar på distans
Mårten Spanne (S), deltar på distans
Åsa Wittenfelt (SD), deltar på distans
Pontus Ekberg Kjellström (V), deltar på distans
Kerstin Frygner (FNL), deltar på distans

Lina Olsson (S), deltar på distans
Jens Gynnerstedt (MP), deltar på distans

Jessica Ulfgren (L), deltar på distans
Clara Ivarsson (M), deltar på distans
Joakim Andersson (C), deltar på distans
Charlotte Lundgren (FNL), deltar på distans
Ann-Sofie Frånberg (KD), deltar på distans
Agnetha Järvegren (S), §§ 134-142, deltar på distans
Jonas Ringqvist (V), deltar på distans
Frida Gudmundsson (FI), deltar på distans
Marcus Svensson (SD), deltar på distans

Jytte Lindborg, skoldirektör
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, deltar på
distans
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola,
deltar på distans
André Levin, ekonomichef, deltar på distans
Marianne Andersson, HR-chef, deltar på distans
Britta Fremling, nämndsekreterare
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg
Anna Eklund, utvecklingsstrateg, kommunkontoret, §§ 133-134,
deltar på distans
Lisa Gunnefur, samhällsstrateg, kommunkontoret, §§ 133-134,
deltar på distans
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Stefanie Sennevall von Kramer, verksamhetschef enligt HSL, §§
133-134, deltar på distans
Lisa Stellansdottir, miljösamordnare, §§ 133-139, deltar på
distans
Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, §§ 133-140, deltar
på distans
Tomas Andersson, verksamhetscontroller, § 141, deltar på
distans
Saha Yildirim Kulevski, verksamhetscontroller, § 141, deltar på
distans
Zarko Isaevski, Lärarförbundet, §§ 133-141 c), deltar på distans
Fanny Johansson (S)
§ 133–142

Digital justering 2021-09-07, kl. 12.00

Sekreterare

Britta Fremling
Ordförande

Mia Honeth (L)
Justerare

Fanny Johansson (S)

Justerare
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ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Barn- och skolnämnden
2021-08-31
§ 133–142

2021-09-07

Datum då anslaget tas ned

Barn- och skolförvaltningen

Underskrift

Britta Fremling

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

fastställa föredragningslistan.

Sammanfattning

Till att justera dagens protokoll utses Fanny Johansson (S) och
Mårten Spanne (S), ersättare. Justering sker genom digital signering
den 7 september 2021 kl. 12.00.

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134 Skoldirektören informerar: Del 1
Dnr BSN 2021/0034

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

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

Utvecklingsstrateg Anna Eklund och samhällsstrateg Lisa Gunnefur,
kommunkontoret, informerar om:
- Program för styrning

Verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan Stefanie Sennevall von Kramer presenterar sig för
nämnden.
Miljösamordnare Lisa Stellansdottir informerar om:
- Miljöarbetet på barn- och skolförvaltningen

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Återkoppling från barn- och skolnämndens
lokaldag den 27 april
Dnr BSN 2021/2347

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

I ärendet presenteras en sammanfattning av de presentationer och
diskussioner som fördes på barn- och skolnämndens seminariedag
kring lokalplanering. I ärendet beskrivs också den vidare processen
kring uppdatering av Lunds kommuns strategiska
lokalförsörjningsplan. Barn- och skolnämnden ska på sammanträde i
oktober fastställa underlag till ny strategisk lokalförsörjningsplan.

Underlag för beslut
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-09
Återkoppling från barn- och skolnämndens lokaldag den 27
april 2021

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 Remiss: En tioårig grundskola - Införandet av
en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)
Dnr BSN 2021/5644

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över remisshandlingarna i enlighet med vad
som framgår av barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse
med följande tillägg:

"Barn- och skolnämnden i Lunds kommun vill uppmärksamma
att i det fortsatta arbetet med utredningen vad gäller
utbildningen av förskollärare till behöriga lärare för den nya
årskurs 1 även förstärka lärarutbildningen med de
grundläggande färdigheterna i läsning, skriv- och
matematikkunskaper. Att våra barn tidigt knäcker läskoden är
en nyckel för framgång för skolgången.”

Reservationer

Åsa Wittenfelt (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar

Åsa Wittenfelt (SD) får anteckna följande till protokollet: "Vi i SD vill
låta leken vara den stora stöttepelaren i nya åk 1. Kunskapsnivåerna
måste vara fasta och inte släppa upp elever som inte når upp till
kunskapsnivån."

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har skickat ”En tioårig grundskola Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan”, SOU 2021:33, på remiss med
möjlighet för Lunds kommun att lämna yttrande senast den 30
september 2021.

Kommunkontoret har skickat remisshandlingarna till barnoch skolnämnden för yttrande inför behandling i kommunstyrelsen.
I SOU 2021:33 lämnas förslag på införande av en ny årskurs 1 i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och att
förskoleklassen samtidigt upphör att finnas. Grund- och
grundsärskolan blir därmed enligt förslaget tioårig. Vidare innebär

Justerare

Utdragsbestyrkande
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förändringarna i bl.a. skollagen att regleringen av den nya årkurs 1
blir mer lik resterande årskurser jämfört med förskoleklassen idag.
T.ex. är bestämmelserna om särskilt stöd, disciplinära åtgärder och
modersmålsundervisning i förslaget detsamma för samtliga tio
årskurser.

Barn- och skolförvaltningen bedömer förslaget i SOU 2021:33
som genomtänkt och de förändringar som föreslås som behövliga för
att skapa en mer likvärdig utbildning oavsett skolform.

Yrkanden

Louise Rehn Winsborg (M): Barn- och skolnämnden beslutar att
lämna yttrande över remisshandlingarna i enlighet med vad som
framgår av barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse med
följande tillägg: "Barn- och skolnämnden i Lunds kommun vill
uppmärksamma att i det fortsatta arbetet med utredningen vad
gäller utbildningen av förskollärare till behöriga lärare för den nya
årskurs 1 även förstärka lärarutbildningen med de grundläggande
färdigheterna i läsning, skriv- och matematikkunskaper. Att våra
barn tidigt knäcker läskoden är en nyckel för framgång för
skolgången.”
Mårten Spanne (S): Barn- och skolnämnden beslutar att lämna
yttrande över remisshandlingarna i enlighet med vad som framgår
av barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp yrkandet om att lämna yttrande enligt
barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, och finner att
nämnden beslutar enligt detta.
Ordförande tar därefter upp Louise Rehn Winsborgs (M)
tilläggsyrkande, och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Underlag för beslut
•

•

Justerare

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-12
Remiss: En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1
i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
(SOU 2021:33)
En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1 i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
(SOU 2021:33)

Utdragsbestyrkande
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2021-08-31

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (20)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-08-31

§ 137 Remiss: Gångplan 2021-2024
Dnr BSN 2021/5383

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över remissen i enlighet med vad som framgår
av förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg:

"Att vid val av försöksskola för avsläppningsfrizon bör
utformningen av skolans närområde bedömas utifrån ett
trygghets och säkerhetsperspektiv såväl som ålder på eleverna
tas i beaktande. Information ska utgå till de boende i
närområdet till zonen innan försöket dras igång samt
utvärdering ske av elevernas och vårdnadshavarnas
synpunkter samt sen ankomst."

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat att skicka ut Gångplan 2021 – 2024
på remiss. Planen beskriver det rådande kunskapsläget och olika
insatsområden som identifierats för Lunds kommuns fortsatta arbete
för att öka gångtrafiken. Områdena fokuserar på information och
kommunikation, Lunds kommun i framkant, förtätning av Lunds stad
och kommunens tätorter samt att höja fotgängarens status. Inom
respektive insatsområde finns ett antal delområden med konkreta
aktiviteter, bland annat insatser riktade till skolor.
Barn- och skolförvaltningen ser positivt på en gångplan med ett
tydligt barn- och elevperspektiv men förskoleperspektivet kan
utvecklas och förvaltningen poängterar vikten av att ett
barnperspektiv finns med genomgående i hela planen. Det finns även
ett behov av att tydliggöra insatsområdenas aktiviteter vad gäller
tidplan och ansvarsområde.

Yrkanden

Mia Honeth (L): Barn- och skolnämnden beslutar att lämna yttrande
över remissen i enlighet med vad som framgår av förvaltningens
tjänsteskrivelse med följande tillägg: "Att vid val av försöksskola för
avsläppningsfrizon bör utformningen av skolans närområde
bedömas utifrån ett trygghets och säkerhetsperspektiv såväl som
ålder på eleverna tas i beaktande. Information ska utgå till de boende
i närområdet till zonen innan försöket dras igång samt utvärdering

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ske av elevernas och vårdnadshavarnas synpunkter samt sen
ankomst."

Mårten Spanne (S): Avslag på Mia Honeths (L) tilläggsyrkande.

Mårten Spanne (S) med instämmande av Åsa Wittenfelt (SD): Barnoch skolnämnden beslutar att lämna yttrande över remissen i
enlighet med vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp yrkandet om att lämna yttrande enligt
barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, och finner att
nämnden beslutar enligt detta.

Ordförande ställer därefter sitt eget tilläggsyrkande mot Mårten
Spannes (S) avslagsyrkande, och finner att nämnden beslutar enligt
tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
Gångplan 2021-2024, remissversion, 2021-03-17

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Remiss: Detaljplan för del av Paradis 51 i Lund
Dnr BSN 2021/5299

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över detaljplanehandlingarna i enlighet med
vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckningar

Åsa Wittenfelt (SD) får anteckna följande till
protokollet: "Parkeringsfrågan bör tas på stort allvar, förslagsvis bör
man göra ett underjordiskt garage i det blivande huset till
personalen."

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt remisshandlingar för ny
detaljplan gällande Paradiset 51 i Lund. Akademiska Hus AB har
ansökt om detaljplan för att kunna förverkliga en gemensam
byggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten. Byggrätten föreslås
direkt söder om Allhelgona Kyrkogata; huvudsakligen på mark som
idag är asfalterad bilparkering.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande och har inga
invändningar mot föreslagen detaljplan.

Underlag för beslut
•

•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-06
Remiss: Detaljplan för del av Paradis 51 i Lund
Stadsbyggnadsnämndens samrådshandlingar, inkomna 202105-21

Beslutet skickas till

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Motion från Karin Svensson Smith (MP): Ge
kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar
Dnr BSN 2021/4999

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över motionen i enlighet med vad som framgår
av förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg:
"Det är viktigt att kostnaden för tjänsten inte blir så hög att
förskolorna inte väljer att använda sig av den samt att det är
samma villkor för utkörning och leverans i hela kommunen.
Kostnader och tillgänglighet är viktiga delar i en eventuell
utredning."

Sammanfattning

Miljöpartiet har i en motion föreslagit att servicenämnden bör ges i
uppdrag att utreda de kommunala förskolornas behov av ellådcyklar
och föreslå hur detta behov kan tillgodoses. Motionen har lämnats till
barn- och skolnämnden för yttrande.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. I
yttrandet konstateras sammanfattningsvis att behovet varierar och
endast ett fåtal enheter har i dagsläget ellådcyklar. Det finns ett
intresse hos många förskolor att nyttja ellådcyklar men det har lyfts
en problematik vad gäller möjligheten att komma iväg med en hel
barngrupp. För att kunna göra detta krävs ett flertal ellådcyklar per
resa. Vid en eventuell utredning såsom föreslås i motionen kan
representanter från barn- och skolförvaltningen med fördel
inkluderas i arbetet för att säkerställa förskolans perspektiv.

Yrkanden

Mattias Horrdin (C): Barn- och skolnämnden beslutar att lämna
yttrande över motionen i enlighet med vad som framgår av
förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg: "Det är viktigt
att kostnaden för tjänsten inte blir så hög att förskolorna inte väljer
att använda sig av den samt att det är samma villkor för utkörning
och leverans i hela kommunen. Kostnader och tillgänglighet är
viktiga delar i en eventuell utredning."
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Fanny Johansson
(S): Barn- och skolnämnden beslutar att lämna yttrande över
Justerare

Utdragsbestyrkande
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motionen i enlighet med vad som framgår av förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Åsa Wittenfelt (SD): Barn- och skolnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer först yrkandet om att lämna yttrande enligt barnoch skolförvaltningens tjänsteskrivelse mot Åsa Wittenfelts (SD)
yrkande om att föreslå avslå motionen. Ordförande finner att
nämnden beslutar att lämna yttrande enligt barn- och
skolförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande tar därefter upp Mattias Horrdins (C) tilläggsyrkande
och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
Motion från Karin Svensson Smith (MP): ”Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar”, 2021-05-04

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S)
och Fanny Johansson (S): Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i
centrala Lund
Dnr BSN 2021/5482

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över motionen i enlighet med vad som framgår
av förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg:

"Barn- och skolnämnden vill särskilt lyfta att höjden på en
eventuell ny byggnad kan få konsekvenser för barnens utemiljö
vad gäller ljus, sol och vind och att ett ökat trafikflöde kan
påverka barnens utemiljö genom ökat buller och försämrad
luftkvalitet. Förslaget underbygger inte heller parkens
”blågröna stråk”, viktigt både för barn på förskolan och barn i
området."

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt motion kring nya förskolelokaler i
centrala Lund för remiss. Motionen föreslår en utredning av
möjligheter att på den plats där förskolan Forsbergs minne finns idag
uppföra en ny byggnad med förskola och kontorslokaler. I motionen
föreslås också att en utredning ska göras gällande placering av
kommunens jourverksamhet för förskola i den nya byggnaden.
Barn- och skolförvaltningen framför i yttrandet att utredningen kan
genomföras som en del av kommunens årliga uppdatering av den
strategiska lokalförsörjningsplanen.

Yrkanden

Kerstin Frygner (FNL): Barn- och skolnämnden beslutar att lämna
yttrande över motionen i enlighet med vad som framgår av
förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg: "Barn- och
skolnämnden vill särskilt lyfta att höjden på en eventuell ny byggnad
kan få konsekvenser för barnens utemiljö vad gäller ljus, sol och vind
och att ett ökat trafikflöde kan påverka barnens utemiljö genom ökat
buller och försämrad luftkvalitet. Förslaget underbygger inte heller
parkens ”blågröna stråk”, viktigt både för barn på förskolan och barn
i området."
Justerare
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Fanny Johansson (S): Avslag på Kerstin Frygners (FNL)
tilläggsyrkande.

Fanny Johansson (S) med instämmande av Åsa Wittenfelt (SD): Barnoch skolnämnden beslutar att lämna yttrande över motionen i
enlighet med vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp yrkandet om att lämna yttrande enligt
barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, och finner att
nämnden beslutar enligt detta.

Ordförande ställer därefter Kerstin Frygners (FNL) tilläggsyrkande
mot Fanny Johanssons (S) avslagsyrkande, och finner att nämnden
beslutar enligt Kerstin Frygners (FNL) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-09
Motion från (S): Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund
Motion från (S): Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-08-31

§ 141 Skoldirektören informerar - del 2
Dnr BSN 2021/0034

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Skoldirektören informerar på sammanträdet tillsammans med
berörda tjänstepersoner om aktuella frågor.
a) Enhetschef Gustav Svensson informerar om:
- Om- och tillbyggnad av Vikingaskolan
b) Skoldirektör Jytte Lindborg informerar om:
- Förskolans ledningsorganisation
- Förvaltningsledningens organisation

c) Verksamhetschef grund- och grundsärskola Serene Rosberg
informerar om:
- Händelser under sommaren; minskad skadegörelse, skyfall
- Status covid -19 samt nya bestämmelser ang. fjärr- och
distansundervisning
- Öppna förskolan Kulan; återöppning
- Skolstart; frånvarande elever och rekryteringsläge
- Förvaltningsövergripande krisplan samt översyn av befintliga
krisplaner och aktualiserade rutiner
- Regelbunden kvalitetsgranskning från Skolinspektionen
(2021/6468)
- Status systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och
skolförvaltningen
- Arbete med anledning av fullmäktigebeslut om att inrätta fler
verksamheter likt den på St Hansgården (2020/0762)
- Fördjupningstillfälle för barn- och skolnämnden den 14 september,
tema Tillgängliga lärmiljöer
d) Verksamhetscontroller Saha Kulevski och Tomas Andersson
informerar om:
- Målstyrning 2022-2023 och intern kontroll

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-08-31

e) Skriftlig information om:
- JO-beslut gällande hantering av utdrag ur belastningsregistret för
timavlönade medarbetare (2020/4385)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-08-31

§ 142 Sekretess: Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2021/0034

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Skoldirektören informerar på sammanträdet tillsammans med
berörda tjänstepersoner om aktuella frågor.
HR-chef Marianne Andersson informerar om:
- Beslut om avsked (2021/5246)

Verksamhetschef grund- och grundsärskola Serene Rosberg
informerar om:
- Anmälan om allvarligt olycksfall; elev (2021/6842)
- Status pågående vitesärenden (2019/6482, 2021/2483,
2020/6035, 2020/6036, 2021/0281, 2021/0840, 2021/0842,
2021/0844)

Skriftlig information om:
- Ordförandebeslut om yttrande med anledning av överklagat beslut,
Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten följs (2021/2483)
- Begäran om arbetsmiljöåtgärd, framställan enligt 6:6 a
arbetsmiljölagen, från Lärarförbundet (2021/6391)
- Svar från Arbetsmiljöverket med anledning av begäran om
arbetsmiljöåtgärd från Lärarförbundet (2021/5156)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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