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Förslag till 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 beslutet


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

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har sedan 2016 arbetat utifrån en
processbeskrivning för lokalplaneringen som varje år avslutats med
fastställande av en lokalplan. I samband med införande av en
kommungemensam strategisk lokalförsörjningsplan behöver barnoch skolnämndens processbeskrivning justeras.
En central del i barn- och skolnämndens planeringsprocess har varit
ett årligt seminarium kring lokalplanering. En utkomst av
diskussionerna som förs på seminariet kring lokalplanering är barnoch skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen.
Viljeinriktningen sammanfattar ett antal ställningstaganden kring
vad som ska styra utformningen på kommande planering. Syftet med
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viljeinriktningen är att ge förvaltningen en förankring av den
planering som utreds för kommande planeringsperiod.

Föredragning
Barn- och skolnämndens seminarium om lokalplanering
genomfördes i april 2021 och hade tre övergripande teman. Först
diskuterades kommunperspektivet av lokalplaneringen och
nämndens roll i processen. Befolkningsprognosen presenterades och
diskuterades även i samband med det första temat. Det andra temat
handlade om de förskolebussar som ingår i nämndens lokalbestånd.
Sist fokuserades på barn- och skolnämndens viljeinriktning.
Syftet med seminariet beskrevs med utgångspunkt i valda
temaområden enligt punkterna nedan.
•

Skapa förståelse för kommunens planeringsprocess och hur
nämndens lokalplaneringsprocess förändras

•

Hitta en inriktning för arbetet med förskolebussar

•

Förtydliga och problematisera kring nämndens viljeinriktning

Lokalplaneringsprocessen

Lunds kommuns process för strategisk lokalförsörjning är under
utveckling och den första kommunövergripande strategiska
lokalförsörjningsplanen (SLFP) antas 2021. SLFP är en central del i
Lunds kommuns investeringsprocess som illustreras i bilden nedan.
Resultatet av den årligt återkommande planeringsprocessen
kommer vara en uppdaterad SLFP.

Lunds kommuns investeringsprocess

För barn- och skolnämndens del innebär arbetet med SLFP att den
egna lokalplaneringsprocessen justeras enligt bilden nedan.
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Uppdaterad lokalplaneringsprocess BSN

De stora förändringarna i barn- och skolnämndens process handlar
om att lokalplanen ersatt med fastställande av underlag till SLFP. För
övrigt har processen förskjutits tidsmässigt så att förarbetet med
seminarium om lokaler genomförs under våren. I samband med
beslut om ny viljeinriktning som är planerat till nämndens
septembersammanträde kan den nya planeringsprocessen
fastställas.
Befolkningsprognosen
Under nämndens seminarium om lokalplanering presenterades den
nya befolkningsprognosen som sträcker sig över kommande 10 år.
Det är första gången nämnden har tillgång till en prognos över 10 år
som är nedbruten på delområdesnivå. Delområden är de mindre
geografiska indelningar som är definierade i tidigare lokalplaner som
beslutats av barn- och skolnämnden.
Generellt konstaterades att det inom grundskoleåldrarna endast
finns en marginell ökning av antalet elever. Lunds kommun har
under en längre period haft en växande befolkning i
grundskoleåldrar men över kommande 10 år ser befolkningen ut att
stagnera. Geografiskt finns fortfarande delar som exempelvis
Brunnshög där befolkningen förväntas öka. Utvecklingen innebär
utmaningar gällande andelen resurser som läggs på lokaler i
kontrast till övriga delar av verksamheten. Lunds kommun behöver
genomföra ett antal investeringar i lokaler som behöver ersättas
eller renoveras över prognosperioden. Om kostnaderna för lokaler
stiger samtidigt som antalet elever inte ökar kommer kostnaden per
elev att öka.
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I förskoleåldrar ser utvecklingen annorlunda ut i jämförelse med
grundskolans åldrar. Åldersgruppen 1-5 år har varit i en svagt
minskande utveckling under flera år och kommer fortsätta minska
några år till. Däremot finns en ordentlig ökning under
prognosperiodens andra halva. Nämnden har under 2020-2021 tagit
ett antal beslut om avveckling av förskolor för att minska
lokalbeståndet när befolkningen minskar. Fler beslut om
avvecklingar kan bli aktuella kommande år. Även inom
förskoleåldrar finns flera områden som exempelvis Brunnshög och
Stångby som i perioder har en brant ökning av antalet barn.

Förskolebussar

Presentationen av förskolebussarna bestod av två delar. Den första
handlade om den enda förskolebuss som är i drift som reguljär
avdelning. Det är avdelning Snoken på Grynmalarens förskola. Barnoch skolnämndens ledamöter fick under seminariet göra ett digitalt
studiebesök hos verksamheten. Två förskolepedagoger och rektor
för Grynmalarens förskola presenterade arbetet på bussen. En vanlig
dag i verksamheten beskrevs och nämnden fick möjlighet att ställa
frågor. I efterföljande diskussioner framförde många
nämndsledamöter att det förmedlats en positiv bild från
verksamheten och att det pedagogiska arbetet upplevdes värdefullt.
Vidare presenterades förskolebussverksamheten som helhet ur både
ett historiskt perspektiv och ett nuläge. Ekonomiska förutsättningar
för verksamheten redovisades. Det kan konstateras att nämnden
behöver göra ett ställningstagande kring bussverksamhetens framtid
under hösten. Det kommer från och med 2022 inte vara möjligt att
använda någon av de fem bussar dom nämnden förfogar över i
centrala delarna av Lund. Bussarna uppfyller inte de krav som ställs i
den nya miljözon som införs i januari 2022. På BSN seminariedag om
lokaler presenterades alternativ kring förskolebussarnas framtid.
Diskussionsunderlaget kan läsas i bilaga till det här ärendet. Ett
beslut behöver fattas enligt BSN lokalförändringsprocess gällande
Grynmalarens bussavdelning. Lokalförändringsprocessen inleds i
samband med BSN sammanträde i augusti.

Barn- och skolnämndens viljeinriktning

Den avslutande delen av barn- och skolnämndens seminarium om
lokaler handlade om nämndens viljeinriktning för lokalplaneringen.
Syftet med viljeinriktningen är som tidigare nämnts att ge
förvaltningen ett stöd för att upprätta en viss planering.
Viljeinriktningen bifogas även till nämndens underlag för
uppdatering av SLFP.
Under nämndens seminariedag kring lokaler presenterades hela
viljeinriktningens innehåll. Innehållet beskrevs också utifrån syfte
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och hur viljeinriktningen påverkar utformningen av
lokalplaneringen.
I diskussionerna framfördes bland annat önskemål om att utveckla
de delar av texten som handlar om barnens miljö. I likhet med de
delar som handlar om personal bör förutsättningar för barnens miljö
beskrivas mer fylligt.
För att kunna bifoga en uppdaterad viljeinriktning till nämndens
underlag för ny SLFP så kommer ett förslag skrivas fram till BSNs
sammanträde i september.

Beredning
Ärendet har beretts på skolkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Gustav Svensson
Enhetschef lokalplanering

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
-

