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Fastställande av lokalplan för barn- och
skolnämnden 2021-2026- viljeinriktning
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa viljeinriktning enligt barn- och skolnämndens beslut
den 8 januari 2020, § 2, som underlag för uppdatering av
kommande lokalplan.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden fastställer varje år en uppdaterad lokalplan
för sina verksamheter.
Ärendet är en del i barn- och skolnämndens lokalplaneringsprocess
och beskriver den inriktning som ska styra upprättandet av lokalplan
för perioden 2021-2026.
Viljeinriktningen pekar ut ett antal faktorer som nämnden anser ska
styra lokalplaneringen och utgöra grunden för hur uppdatering av
lokalplanen genomförs.

Underlag för beslutet





Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Viljeinriktning lokalplan 2021-2026
Viljeinriktning för lokalplan 2021-2026, enligt barn- och
skolnämndens beslut 2020-01-08, § 2
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-10-15 § 104
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Återkoppling från lokaldag samt viljeinriktning för lokalplan
2021-2026

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har inom sitt uppdrag att lokalplanera för
förskola, grundskola och grundsärskola. Lokalplaneringen
genomförs i en årlig process som är kopplad till Lunds kommuns
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investeringsprocess. Barn- och skolnämnden beslutar varje år om en
uppdaterad lokalplan för sina verksamheter. I planeringsprocessen
ingår en seminariedag med fokus på lokalplaneringen där nämndens
ledamöter och ersättare tillsammans med företrädare för
verksamheterna diskuterar inriktningen för planeringen.
Varje höst fastställer nämnden en viljeinriktning som ska utgöra
underlag för hur lokalplanen upprättas. Bakgrunden till
viljeinriktningens innehåll är de diskussioner som förts på tidigare
års seminariedagar om lokaler.

Föredragning
Barn- och skolförvaltningen föreslår att den viljeinriktning som
barn- och skolnämnden fastställde den 8 januari 2020, § 2, antas som
viljeinriktning även för upprättande av lokalplan för perioden 20212026. Barn- och skolförvaltningen bedömer att diskussioner som
fördes på nämndens lokaldag inte föranleder behov av förändring av
viljeinriktningen.
De principer som fastställs genom beslut om viljeinriktning styr
barn- och skolförvaltningens beredning av uppdatering av
lokalplanen. Viljeinriktningens roll är att ge vägledning till hur
utredningsarbetet av lokalplanen ska utföras. Barn- och
skolförvaltningen samverkar i utredningsarbetet med
serviceförvaltningen och viljeinriktningen möjliggör en smidighet i
samarbetet.

Beredning
Ärendet har beretts enligt barn- och skolnämndens
lokalplaneringsprocess.

Barnets bästa
Ärendet påverkar barn. Barn- och skolnämndens lokalprocess är
utformad för att skapa en planering som ger goda förutsättningar för
att ha ändamålsenliga lokaler för skolverksamhet. Planeringen av
nya förskolor och skolor görs utifrån barn och elevers perspektiv.
Bland annat beaktas frågor som närhet till skola och förskola,
säkerställande av tillräcklig utemiljö och långsiktighet i planering för
att undvika tillfälliga lösningar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Skolkontoret, Ekonomi och lokalplanering
För kännedom:
Verksamhets- och utbildningschefer
Serviceförvaltningen

