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§6
Remiss: Reglemente för barn- och
skolnämnden
Dnr BSN 2019/0661

Sammanfattning
Under varje mandatperiod bör nämndernas och styrelsernas
reglemente ses över. I nu aktuell översyn konstateras att enskilda
nämnders och styrelsers reglementen är framtagna vid olika tillfällen
vilket bland annat har fått till följd att samma bestämmelser uttrycks
på olika sätt, att språkbruket är inkonsekvent etcetera.
Kommunkontoret har därför valt att, i linje med
kommunfullmäktiges fokusområde kring smartare organisation, göra
en större revidering med fokus på tydlighet och helhet. Syftet med
det reviderade förslaget är att tydliggöra kommunfullmäktiges
ansvarsfördelning till nämnder och styrelser och därmed skapa en
helhet kring Lunds kommuns politiska ansvarsfördelning.
Revideringen innebär att samtliga reglementen justeras i sin form
och i viss mån i lydelse avseende gemensamma bestämmelser. I
samband med revideringen har kommunkontoret sammanställt
samtliga nämnders och styrelsers reglemente i ett och samma
dokument (krisledningsnämnden undantagen), samlat de för
samtliga styrelser och nämnder gemensamma bestämmelserna i ett
sammanhang samt uppdaterat enligt ny/förändrad lagstiftning gjort
tillägg och tagit bort sådant som varit i behov av revidering.
Utöver ovanstående förslag till förändring har kommunkontoret
noterat att det råder otydlighet i det politiska ansvaret kring fyra
områden; Mark och exploatering, Ansvar som fastighetsägare,
Arbetsgivarrollen och Ansvarsfördelningen mellan barn- och
skolnämnden och utbildningsnämnden. Föreslagna förändringar
innebär endast förtydligande av den politiska ansvarsfördelningen
och avser inte tjänstepersonsorganisationen. I vissa delar kan
organisationsförändringar bli aktuella.
Kommunstyrelsens förslag på nya reglementen har skickats på
remiss till samtliga nämnder.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande, daterat 202001-09, där synpunkter framförs på förslaget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 9 januari 2020 dnr
2019/0661.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019, § 279
dnr 2019/0643 med tillhörande underlag.

Yrkanden
Mårten Spanne (S) med instämmande av Charlotte Svanberg (M),
Mattias Horrdin (C), Åsa Wittenfelt (SD), Pontus Kjellström (V) och
Jens Gynnerstedt (MP):
att anta remissyttrande över förslag till reglemente för styrelser
och nämnder i Lunds kommun i enlighet med barn- och
skolförvaltningens tjänsteskrivelse med följande ändringar:
att under 1. Nämndens kommentarer till de för styrelser och
nämnder gemensamma bestämmelserna; Övrigt stryka ”att barn- och
skolnämnden föreslår att organisatoriska enheter inte bör anges i
reglementet. En detaljerad uppräkning av organisatoriska enheter
och befattningar förvårar respektive nämnds möjligheter att
förändra organisering vid behov och över tid.”
att under 2. Nämndens kommentarer till ändringar för den egna
nämnden; 1§ ersätta ”andra stycket angående sommarskolan och
naturskolan behöver antingen förtydligas eller tas bort. Begreppet
sommarskola finns inte i skollagen. Det begrepp som används är
lovskola. Utifrån att det är en lagstadgad verksamhet och därmed är
en given del inom ramen för nämndens verksamhetsansvar, föreslår
barn- och skolnämnden att styckes tas bort. Om stycket ska vara kvar
måste begreppet ändras till lovskola samt anges att ansvaret gäller
inom ramen för nämndens verksamhetsansvar.” med ”andra stycket
angående sommarskolan behöver förtydligas. Det begrepp som bör
användas är lovskola. Om stycket ska var kvar måste begreppet
ändras till lovskola samt anges att ansvaret gäller inom ramen för
nämndens verksamhetsansvar.
att under 2. Nämndens kommentarer till ändringar för den egna
nämnden; 1§ stryka ”Naturskolan och Lunds skolors resurscentrum
(LSR) är inte någon lagstadgad verksamhet utan organisatoriska
enheter. Barn- och skolnämnden föreslår därför att sådana inte
anges i reglementet då organisatoriska enheter generellt sett
utelämnats i övriga nämnders reglementen. En detaljerad
uppräkning av organisatoriska enheter och befattningar försvårar
respektive nämnds möjligheter att förändra organisering vid behov
och över tid. Dessa bör därför inte anges i reglementet. /…/ En
detaljerad uppräkning av befattningar försvårar också möjligheterna
att förändra organisering över tid. Tredje stycket kan därför utgå.”
att under § 1 lägga till ”barnkonventionen” som lagstiftning som
reglerar barn- och skolnämndens verksamhetsansvarsområden.
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att under § 2 tillfoga ”barn- och skolnämnden anser att
lokalplanering måste ligga under nämndens ansvarsområde”.
att under Ansvar som fastighetsägare tillfoga ”barn- och
skolnämnden anser att det av yttersta vikt att nämnden fortsatt har
ansvar över lokalplaneringen”.
att under Arbetsgivarrollen tillfoga ”barn- och skolnämnden anser
att nämnden fortsatt bör vara anställningsmyndighet”.
Louise Rehn Winsborg (M) med instämmande av Charlotte Svanberg
(M): Uppgifter kopplade till förskolor, förskoleklass, fritidshem,
grundskolor och grundsärskolor i enskild regi skall inte flyttas till
barn- och skolnämnden.
Mattias Horrdin (C ), Pontus Kjellström (V) och Åsa Wittenfelt (SD):
Avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Charlotte Svanberg (M): Under § 2 ska förtydligas att skolskjuts ska
ingå i nämndens ansvarsområde.
Kerstin Frygner (FNL), Mårten Spanne (S), Pontus Kjellström (V),
Jens Gynnerstedt (MP) och Åsa Wittenfelt (SD): Under Barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden tillfoga att "Utredningen
kring St Hansgården bör belysa om verksamheten kan bedrivas som
ett gemensamt projekt för båda nämnderna och vad konsekvensen
blir av att flytta verksamheten till Kultur och Fritid."

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Mårten Spannes (S) m.fl. yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt det.
Därefter tar ordförande upp Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande
och finner att nämnden avslår det. Efter detta tar ordföranden upp
Charlotte Svanbergs (M) yrkande och finner att nämnden beslutar
enligt det.
Slutligen tar ordförande upp Kerstin Frygners (FNL) m.fl. yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt det.

Beslut
BSN beslutar
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barn- och skolnämnden föreslår att organisatoriska enheter
inte bör anges i reglementet. En detaljerad uppräkning av
organisatoriska enheter och befattningar förvårar respektive
nämnds möjligheter att förändra organisering vid behov och
över tid.”
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att

under 2. Nämndens kommentarer till ändringar för den egna
nämnden; 1§ ersätta ”andra stycket angående sommarskolan
och naturskolan behöver antingen förtydligas eller tas bort.
Begreppet sommarskola finns inte i skollagen. Det begrepp som
används är lovskola. Utifrån att det är en lagstadgad
verksamhet och därmed är en given del inom ramen för
nämndens verksamhetsansvar, föreslår barn- och skolnämnden
att styckes tas bort. Om stycket ska vara kvar måste begreppet
ändras till lovskola samt anges att ansvaret gäller inom ramen
för nämndens verksamhetsansvar.” med ”andra stycket
angående sommarskolan behöver förtydligas. Det begrepp som
bör användas är lovskola. Om stycket ska var kvar måste
begreppet ändras till lovskola samt anges att ansvaret gäller
inom ramen för nämndens verksamhetsansvar.

att

under 2. Nämndens kommentarer till ändringar för den egna
nämnden; 1§ stryka ”Naturskolan och Lunds skolors
resurscentrum (LSR) är inte någon lagstadgad verksamhet utan
organisatoriska enheter. Barn- och skolnämnden föreslår
därför att sådana inte anges i reglementet då organisatoriska
enheter generellt sett utelämnats i övriga nämnders
reglementen. En detaljerad uppräkning av organisatoriska
enheter och befattningar försvårar respektive nämnds
möjligheter att förändra organisering vid behov och över tid.
Dessa bör därför inte anges i reglementet. /…/ En detaljerad
uppräkning av befattningar försvårar också möjligheterna att
förändra organisering över tid. Tredje stycket kan därför utgå.”

att

under § 1 lägga till ”barnkonventionen” som lagstiftning som
reglerar barn- och skolnämndens
verksamhetsansvarsområden.

att

under § 2 tillfoga ”barn- och skolnämnden anser att
lokalplanering måste ligga under nämndens ansvarsområde”.

att

under Ansvar som fastighetsägare tillfoga ”barn- och
skolnämnden anser att det av yttersta vikt att nämnden fortsatt
har ansvar över lokalplaneringen”.

Utdragsbestyrkande

4 (7)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-23
att

under Arbetsgivarrollen tillfoga ”barn- och skolnämnden anser
att nämnden fortsatt bör vara anställningsmyndighet”.

att

§ 2 förtydliga att skolskjuts ska ingå i nämndens
ansvarsområde.

att

under Barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden
tillfoga att "Utredningen kring St Hansgården bör belysa om
verksamheten kan bedrivas som ett gemensamt projekt för
båda nämnderna och vad konsekvensen blir av att flytta
verksamheten till Kultur och Fritid".

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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BSN 2019/5204

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, Råbandsknopen, 2020-01-23 klockan
18.00–22.05

Ledamöter

Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, §§ 3-5
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Twete (S), §§ 6-16 samt icke tjänstgörande ersättare §§ 35
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)
Marcus Svensson (SD)

Övriga

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola, §§
3, 5-16
André Levin, ekonomichef, §§ 3, 5-16
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, §§ 3, 5-16
Annika Jonasson, tf HR- och kommunikationschef, §§ 3-8
Anna Palm, förvaltningsjurist/enhetschef myndighetsenheten
Britta Fremling, nämndsekreterare
Sandra Fors, huvudregistrator/ers. nämndsekreterare, §§ 3, 5-7
Aryan Karim, kommunikatör, § 8
Lotta Lövdén Berséus, kommunikatör, § 8
xxx, vårdnadshavare, § 4
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund (LR), §§ 3, 5-14
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Eva Eliasson, Lärarförbundet, §§ 3, 5-14
Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 3–16

Plats och tid för justering

2020-01-30, kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 3–16

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-24

