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Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

2021-02-15 klockan 15.30–17.30, Vintergatan plan 6, Bruksgatan
22
Mats Helmfrid (M), ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordförande, deltar på distans
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Mia Honeth (L), deltar på distans, §§ 1-5 15.30-17.28
Klas Svanberg (M), deltar på distans
Johan Nilsson (C), deltar på distans
Börje Hed (FNL), deltar på distans, §§ 1-4 15.30-16.46
Agneta Lindskog (KD), deltar på distans, §§ 1-5 15.30-17.27
Lena Fällström (S), deltar på distans
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Nita Lorimer (V), deltar på distans
Maja Grubelic (FI), deltar på distans
Hans-Olof Andersson (SD), deltar på distans

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

Hanna Hallgren, nämndsekreterare
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar på distans,
§§1-3 15.30-16.38
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar på distans

Justerare

Lennart Prytz (S)

Paragrafer
Tid och plats för justering
Underskrifter

Justerare

§ 1–5

Digital justering måndagen den 22 februari 2021 kl 15.30

Utdragsbestyrkande

Assently: 539a2f31688db4179410a95ef095b71e9723fd7cb584f3ec55166745ca61cd06a3f8e12a6794b2650ff9b8195373da80f934f160a43054eb9120954e83b357aa

Kommunfullmäktiges demokratiberedning Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-02-15

KS 2021/0154

Sekreterare

Hanna Hallgren
Ordförande

Mats Helmfrid (M)
Justerare

Lennart Prytz (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktiges demokratiberedning
2021-02-15
§ 1–5

2021-02-23

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

2021-03-17

Underskrift

Hanna Hallgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 539a2f31688db4179410a95ef095b71e9723fd7cb584f3ec55166745ca61cd06a3f8e12a6794b2650ff9b8195373da80f934f160a43054eb9120954e83b357aa
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-15

§ 1 Val av justerare och beslut om tid för digital
justering av protokollet
Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att utse Lennart Prytz (S) till justerare och

att digital justering äger rum måndagen den 22 februari 2021 kl.
15.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 539a2f31688db4179410a95ef095b71e9723fd7cb584f3ec55166745ca61cd06a3f8e12a6794b2650ff9b8195373da80f934f160a43054eb9120954e83b357aa
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-15

§ 2 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 539a2f31688db4179410a95ef095b71e9723fd7cb584f3ec55166745ca61cd06a3f8e12a6794b2650ff9b8195373da80f934f160a43054eb9120954e83b357aa
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-15

§ 3 Diskussion om erfarenheter av
kommunfullmäktiges distansmöten
Sammanfattning

En enkät om erfarenheterna av kommunfullmäktiges distansmöten
har skickats ut till de förtroendevalda och svaren presenteras.

Utgångspunkten är att kommunfullmäktiges möten kommer att vara
på distans ett tag framöver och därför behövs en långsiktig
planering. Ett förslag är att ha ytterligare utbildningstillfällen för de
förtroendevalda för att kunna utnyttja mötessystemet på bästa sätt.

Vikten av fortsatt IT-support tas upp och diskussion förs om teknisk
utrustning och eventuella behov av utökad utrustning utöver
surfplattor.
Slutligen diskuteras behovet av pauser under kommunfullmäktiges
distansmöten och presidiet tar med frågan om hur ofta och när
pauser ska ske.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 539a2f31688db4179410a95ef095b71e9723fd7cb584f3ec55166745ca61cd06a3f8e12a6794b2650ff9b8195373da80f934f160a43054eb9120954e83b357aa
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-15

§ 4 Diskussion om tonen i debatten
Sammanfattning

Nya förutsättningar för möteskultur har uppstått utifrån att möten
nu sker på distans. Tendens ses att tonen i debatten förändras.
Ledamöterna är överens om att det är en viktig fråga att arbeta
vidare med.
Det diskuteras om att presidiet ska påminna om god ton i ett tidigt
skede samt att gruppledarna påminner inom partierna.

Ordförande Mats Helmfrid (M) undersöker vad som gäller angående
bestämmelser kring ordningsfrågor.
Ordförande Mats Helmfrid (M) informerar även om Sveriges
kommuner och regioners (SKR) utbildning om hot mot
förtroendevalda och tanken är att de förtroendevalda ska genomgå
denna längre fram.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 539a2f31688db4179410a95ef095b71e9723fd7cb584f3ec55166745ca61cd06a3f8e12a6794b2650ff9b8195373da80f934f160a43054eb9120954e83b357aa
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-15

§ 5 Övrigt
Sammanfattning

Frågan om tider för nästkommande demokratiberedningar tas upp
och förslaget är att möten hålls den 7 april 2021 klockan 15.30 samt
7 juni 2021 klockan 15.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 539a2f31688db4179410a95ef095b71e9723fd7cb584f3ec55166745ca61cd06a3f8e12a6794b2650ff9b8195373da80f934f160a43054eb9120954e83b357aa
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 6 Lundaförslag "Dagens lunch för pensionärer i
Dalby"
Dnr VOO 2018/0656

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att

när omständigheterna utifrån rådande pandemi tillåter, inrätta
möjlighet till lunch för seniorer 65+ i Dalby i befintliga lokaler.

Protokollsanteckningar

Mai Almén (S) inger med instämmande av Martin Stensson
(V), Cherry Batrapo (FI) och Anette Mårtensson (MP) en
protokollsanteckning med följande lydelse:

Lokaliseringen av restaurangen är viktigt så att även pensionärer
utan bil kan ta sig till den med kollektiva färdmedel. I Dalby föreslås
man äta lunch på Nyvångskolan. Det anges inte hur denna skola
trafikeras av kollektivtrafik på tider som skulle passa pensionärernas
lunchuppehåll där.

Sammanfattning

Lundaförslaget är en möjlighet för invånare i Lund att lämna en idé
eller ett förslag inom de områden som kommunen beslutar om. Det
har inkommit ett Lundaförslag (2018-09-19) om Dagens lunch för
pensionärer i Dalby. Förslaget låg ute på Lunds hemsida för
möjlighet för Lunds invånare att rösta på förslaget 2018-09-20 tom
2018-11-18. Förslaget fick under perioden 220 röster.

Yrkanden

Tove Klette (L) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson
(C), Dan Ishaq (M), Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Martin
Stensson (V), Tove Persson (FNL), Cherry Batrapo (FI), Anette
Mårtensson (MP), Dan Backman (KD) och Gabriella Hedarv att när
omständigheterna utifrån rådande pandemi tillåter, inrätta
möjlighet till lunch för seniorer 65+ i Dalby i befintliga lokaler.

Beslutsgång

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer proposition på Tove
Klettes (L) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Underlag för beslut
•

•
•
•

2021-02-02

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Lundaförslag Dagens lunch i Dalby
Protokollsutdrag vård- omsorgsnämnden 2020-04-15 § 29.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0317
Lundaförslag Dagens lunch för pensionärer i Dalby 2018-0919

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Verksamhetschef Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
För kännedom:
Inlämnaren av Lundaförslaget och Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-02-02

VOO 2020/0709
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Vård- och omsorgsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Övriga

Justerare

2021-02-02 klockan 17.00–20.10, Vård- och omsorgsnämndens
sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande, deltar på distans
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Tove Klette (L), deltar på distans
Tove Persson (FNL), deltar på distans
Dan Backman (KD), deltar på distans
Mai Almén (S), deltar på distans
Anette Mårtensson (MP), deltar på distans
Martin Stensson (V), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), deltar på distans
Gabriella Hedarv (SD), deltar på distans
Kjell-Åke Nilsson (L), deltar på distans
Inga-Lisa Sjödin (M), deltar på distans
Thomas Åkesson (M), deltar på distans
Pia Askman (C), deltar på distans
Andreas Brodin (S), deltar på distans
Cecilia Skoug (S), deltar på distans
Ibrahim Mohamad (S), deltar på distans
Lars Wirtén (MP), deltar på distans
Gunilla Wahlberg (V), from § 4, deltar på distans
Lena Lindman (SD), deltar på distans

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 8, deltar på distans
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef, deltar på distans
Niclas Snygg, verksamhetschef, tom § 3, deltar på distans
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 3, deltar på distans
Linus Hesselbom, projektledare, tom § 10, deltar på distans

Lars Öst, Vision, tom § 13, deltar på distans
Lovisa Fejzoluvski, Restaurang verksamheten, tom § 3, deltar på
distans
Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Justerare
Paragrafer
Tid och plats för justering
Underskrifter

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-02-02

VOO 2020/0709

Josefin Bengtsson, Restaurang verksamheten, tom § 3,deltar på
distans
Anna Nilsson, Måltidsservice, tom § 3, deltar på distans
Carola Andersson, HR-konsult, tom § 3, deltar på distans
Jessica Persdotter Keding, enhetschef, tom § 3, deltar på distans
Karl Larsen, IKT-samordnare
Per Lövgren, Ekonomichef, tom § 10, deltar på distans
Dan Ishaq (M)

§ 1–14, varav § 10 är omedelbart justerad

2021-02-09 kl. 15:00, vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan
10 A, Lund

Sekreterare

Helena Falk
Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Justerare

Dan Ishaq (M)

Justerare
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Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-02-02

VOO 2020/0709

ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Vård- och omsorgsnämnden
2021-02-02

§ 1–9 och 11–14
2021-02-12

Datum då anslaget tas ned

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift

Helena Falk

Justerare

2021-03-08

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2020-12-30

1 (4)
Diarienummer

VOO 2018/0656
Birgitta Åkerson
Projektledare

Lundaförslag "Dagens lunch för pensionärer i Dalby"
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

när omständigheterna utifrån rådande pandemi tillåter, inrätta
möjlighet till lunch för seniorer 65+ i Dalby i befintliga lokaler

Sammanfattning
Lundaförslaget är en möjlighet för invånare i Lund att lämna en idé
eller ett förslag inom de områden som kommunen beslutar om. Det
har inkommit ett Lundaförslag (2018-09-19) om Dagens lunch för
pensionärer i Dalby. Förslaget låg ute på Lunds hemsida för
möjlighet för Lunds invånare att rösta på förslaget 2018-09-20 tom
2018-11-18. Förslaget fick under perioden 220 röster.

Underlag för beslutet





Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Lundaförslag Dagens lunch i Dalby
Protokollsutdrag vård- omsorgsnämnden 2020-04-15 § 29.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-17
Lundaförslag Dagens lunch för pensionärer i Dalby 2018-0919

Ärendet
Bakgrund
Lundaförslaget
Lundaförslaget är en möjlighet för invånare i Lund att lämna en idé
eller ett förslag inom de områden som kommunen beslutar om.
Invånarna kan lämna förslag inom de områden som kommunen
beslutar om, bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv,
äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och
fritidsverksamhet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10a

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-12-30
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Diarienummer

VOO 2018/0656
Alla Lundabor som är folkbokförda i Lund kan lämna ett skriftligt
förslag oavsett ålder och alla kan även följa, rösta och kommentera
lämnade Lundaförslag.
Invånarna kan rösta på eller lämna kommentarer på inkomna förslag
under en period av 60 dagar. Det är en röst per person och förslag
som gäller. Förslag som efter 60 dagar fått färre än 100 röster
lämnas utan åtgärd. Lundaförslag som efter 60 dagar har fått 100
röster eller fler överlämnas till ansvarig nämnd eller
kommunfullmäktige för handläggning och beslut. Beslutet publiceras
på webben i anslutning till förslaget så att alla kan ta del av det.
Lundaförslag Dagens lunch för pensionärer i Dalby
Det har inkommit ett Lundaförslag (2018-09-19) om att kommunen
ska servera Dagens lunch för pensionärer i Dalby. Förslaget låg ute
på Lunds hemsida för möjlighet för Lunds invånare att rösta på
förslaget 2018-09-20 tom 2018-11-18. Förslaget fick under perioden
220 röster.
Då förslaget om införande av Dagens lunch för pensionärer i Dalby
har fått mer än 100 röster har förslaget överlämnats till vård- och
omsorgsnämnden, som är ansvarig nämnd, för ställningstagande till
förslaget och direkt besvarande.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2020-04-15 § 29
och beslutade då
att mot bakgrund av att det pågår en förvaltningsövergripande
måltidsutredning i samband härmed även utreda
förutsättningarna för att erbjuda lunch för äldre i Dalby som
enligt planen beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2020.
Befintliga seniorrestauranger
För att minimera riskerna för spridning av coronaviruset och för att
skydda äldre kommuninvånare är kommunens lunchrestauranger
för pensionärer stängda. Det är stängt fram till och med 31 mars
2021. Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet
komma att omvärderas.1
För närvarande finns 5 lunchrestauranger för äldre i Lunds kommun.
Mårtenslund2/Järnåkraskolan, Papegojelyckan. Vevrehemmet
(Veberöd) och Fästan (Södra Sandby) och Genarps lunchrestaurang.

1
2

www.lund.se
Pågående renovering Mårtenslunds restaurang.

Tjänsteskrivelse
2020-12-30
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VOO 2018/0656
Behov öka tillgänglighet till restauranger för pensionärer
Kommunens förvaltningsövergripande utredning har i
nulägesrapporten lyft fram att det finns behov av att öka
tillgänglighet till lunchrestauranger för pensionärer. I dagsläget finns
det exempelvis ingen restaurang i Dalby. Det vore önskvärt att ha en
form av lunchrestaurang i varje tätort och
även att ha en bättre geografisk spridning i centrala Lund; i södra
delen mot Klostergården, i norra delen mot Norra fäladen och i östra
delen mot Östra Torn, Linero/Råbylund.
Enligt serviceförvaltningen finns det, generellt sett, kapacitet i de
större tillagningsköken i skolorna att laga några extra portioner.
Samtal förs redan om möjlighet att erbjuda pensionärer att äta eller
hämta lunch på Nyvångskolan i Dalby. Rektor är positiv, frågan har
dock parkerats tills vidare med hänsyn till den pågående
pandemin. Utgångspunkten är att befintliga resurser ska användas.3
Samarbete mellan Mårtenslunds äldreboende och
Järnåkraskolan
Under 2019/2021 renoveras Mårtenslunds äldreboende i centrala
Lund. Under renoveringen erbjuds lunchrestaurangens gäster istället
att äta på den närbelägna Järnåkraskolans skolmatsal under
vardagar mellan kl. 12:30-14:00. Det kommer cirka
40-45 gäster per dag, beroende på matsedeln. Ett separat rum i
anslutning till skolmatsalen har iordningställts där de äldre kan sitta
ostört om de vill, men de är även välkomna att sitta ute i matsalen.
Gästerna serveras samma mat som eleverna, i äldremenyn ingår
även måltidsdryck, kaffe och en kaka. Vård- och
omsorgsförvaltningens måltidsbiträde finns på plats, tar betalt av
matgästerna och hjälper vid behov gästerna tillrätta. En utvärdering
visar att alla parter tycker att denna samverkan fungerar bra, gamla
och unga möts och kommunens samlade resurser används på ett
effektivt sätt. Järnåkraskolans rektor ser gärna en fortsättning även
när Mårtenslund öppnar upp igen efter renoveringen.

Beredning
Kommunens förvaltningsövergripande utredning har studerat frågan
om lunchrestaurang för pensionärer i Dalby.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet,
eftersom förslaget avser införande av dagens lunch för pensionärer i
Dalby.

3

Delrapport Nuläget i Lund-utredning måltidsorganisation sid 25-26

Tjänsteskrivelse
2020-12-30
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VOO 2018/0656

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Pensionärer med funktionsnedsättning bedöms i framtiden ha
möjlighet att äta lunch i Dalby.

Ekonomiska konsekvenser
Vård- och omsorgsnämnden har avsatt 739 tkr avseende måltider för
seniorer i Dalby.4

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Birgitta Åkerson
Projektledare

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Verksamhetschef Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
För kännedom:
Inlämnaren av Lundaförslaget och Kommunkontoret
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-26

§ 9 Fastställande av elevpeng grundsärskola
Dnr UN 2021/0011

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa bidrag per elev i fristående grundsärskola 2021 i
enlighet med bilaga 1.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) lämnar reservation.

Protokollsanteckningar
Feministiskt Initiativ (FI) ser att samtliga fack har reagerat på att
uppräkningen av elevpengen inte täcker den faktiska
kostnadsökningen och i praktiken blir en nedskärning. Utöver det
faktum att budgeten redan är alldeles för snäv, så ställer detta till
ytterligare problem för verksamheterna. FI vill därför uppmana
styret att i framtiden göra ordentliga uppräkningar.
Socialdemokraterna (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Det konstateras i samverkansprotokollet 2021-01-19 av de fackliga
organisationerna att förslagen till elevpeng, elevprislista och
bidragsbelopp inte täcker kostnadsökningarna från föregående år. Vi
instämmer i detta faktum men ställer inte yrkande om uppräkning
eftersom nämnden har att följa fullmäktiges budgetramar.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2013-04-25 beslut om att delegera till
utbildningsnämnden att besluta om bidrag per elev i fristående
grundsärskola.
Utbildningsförvaltningen administrerar utbetalning av ersättning.
Kostnaden vidarefaktureras BSF (Barn och Skolförvaltningen) som
är slutkostnadsbärare.
Ersättningen är densamma som interkommunalt pris för plats i
grundsärskola beslutat av BSN (Barn och Skolnämnden). I jämförelse
med 2020 föreslås uppräkning med 2,34 %.
För närvarande har Lunds Kommun 3 elever fördelade på två skolor
placerade i fristående särskola.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-26

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar att utbildningsnämnden ska äska om pengar
från kommunfullmäktige för att verksamheterna ska kunna få full
kompensation för kostnadsökningar.
Ordföranden yrkar avslag på Jesper Sahléns (V) yrkande och
yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jesper Sahléns (V) yrkande mot
ordförandens förslag och finner att nämnden bifaller ordförandens
förslag.

Underlag för beslut
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-01-07
Förslag till prislista 2021 samt fastställd prislista 2020 (bilaga 1)
Preliminära priser för grundsärskolan 2020 (BSN/4817) (bilaga 2)

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-26

UN 2021/0006

Utbildningsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-26 klockan 17.00–19.35, Digitalt
Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
David Liljedal (C)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Mats Nilsson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Klas Sivén (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)

Adrian Kasperczyk (L)
Sarah Hammar (L)
Alexander Lewerentz (M)
Anders Ebbesson (C)
My Lilja (S)
Frida Gudmundsson (FI)

Tjänstepersoner

Magnus Sternudd, Ekonomichef
Salahaldin Ebrahimsson, Nämndsekreterare ,
Utbildningsförvaltningen
Mia Reuterborg, Enhetschef utvecklingsenheten
Stefan Norrestam, Utbildningsdirektör

Övriga

Egil Huseid, Utvecklingsledare
Sara Alfredsson, Utvecklingsledare
Mats Manhammar, Enhetschef myndighet och juridik

Justerare

Ann-Louise Levau (S)

Paragrafer

§ 1–20

Tid och plats för justering

2021-02-02

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-26

UN 2021/0006

Sekreterare

Salahaldin Ebrahimsson

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Ann-Louise Levau (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-26

Paragrafer

§ 1–20

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Salahaldin Ebrahimsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-02-23

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2021-01-07

UN 2021/0???

Utbildningsnämnden

Magnus Sternudd
magnus.sternudd@lund.se

Fastställande av bidrag per elev i fristående
grundsärskola 2020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2013-04-25 beslut om att delegera till
utbildningsnämnden att besluta om bidrag per elev i fristående
grundsärskola.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2021-01-07 med
Förslag till prislista 2021 samt fastställd prislista 2020 (bilaga 1)
Preliminära priser för grundsärskolan 2020 (BSN/4817) (bilaga 2)

Barnets bästa
Utbildningsnämnden har tillsynsansvar för fristående skolor, varför
samtliga beslut som fattas syftar till att ta tillvara barns och elevers
intressen. Lunds kommun skall tillsammans med fristående skolor
verka för att erbjuda ett utbud som motsvarar elevernas önskningar
och behov.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2013-04-25 beslut om att delegera till
utbildningsnämnden att besluta om bidrag per elev i fristående
grundsärskola inklusive tillägg för lokaler, administration och moms
samt avdrag för föräldraavgifter i fritidshem.
Utbildningsförvaltningen administrerar utbetalning av ersättning.
Kostnaden vidarefaktureras BSF (Barn och Skolförvaltningen) som
är slutkostnadsbärare.
Ersättningen är densamma som interkommunalt pris för plats i
grundsärskola beslutat av BSN (Barn och Skolnämnden). I jämförelse
med 2020 föreslås uppräkning med 2,34 %.
För närvarande har Lunds Kommun 3 elever fördelade på två skolor
placerade i fristående särskola.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2021-01-07

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

UN 2021/0???

Magnus Sternudd
Ekonomichef

Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

fastställa bidrag per elev i fristående grundsärskola 2021 i
enlighet med bilaga 1.

Beslut expedieras till:
Pusselbitens grundskola
Stiftelsen Vindrosen
Kommunstyrelsen
Akten

Bilaga 1
LUNDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Bidrag per elev i fristående grundsärskola 2021

Fristående grundsärskola och fritids
Tilläggsresurs fritidshem
+ ersättning för lokaler
+ tillägg för administration
- avdrag för föräldraavgifter
Summa bidrag
+ momskompensation (6 %)
Att utbetala

GrundIndividTräningsSkola
Skola
Fritidshem Fritidshem Fritidshem Fritidshem
särskola
skola TS
Stenröse
Fåglasång integrerad
GS*
TS*
Stenröse * Fåglasång *
GS
särskola
212 928
276 807
361 978
409 887
409 887
276 807
106 464
159 696
212 928
41 250
9 542

41 250
12 097

84 157
14 821

84 157
14 821

24 806
9 048

327 599
19 656
347 255

415 325
24 920
440 245

508 865
30 532
539 397

508 865
30 532
539 397

310 661
18 640
329 301

3 194
-6 165
103 493
6 210
109 703

4 791
-6 165
158 322
9 499
167 821

6 388
-6 165
213 151
12 789
225 940

6 388
-6 165
213 151
12 789
225 940

*lokalpris per plats (ej fördelat skola /fritidshem)
+ eventuellt tilläggsbelopp för särskilt stöd, ansökes om i särskild ordning

Bidrag per elev i fristående grundsärskola 2020

Fristående grundsärskola och fritids
Tilläggsresurs fritidshem
+ ersättning för lokaler
+ tillägg för administration
- avdrag för föräldraavgifter
Summa bidrag
+ momskompensation (6 %)
Att utbetala

GrundIndividTräningsSkola
Skola
Fritidshem Fritidshem Fritidshem Fritidshem
särskola
skola TS
Stenröse
Fåglasång integrerad
GS*
TS*
Stenröse * Fåglasång *
GS
särskola
208 080
270 504
353 736
400 554
400 554
270 504
104 040
156 060
208 080

*lokalpris per plats (ej fördelat skola /fritidshem)

40 280
9 324

40 280
11 820

103 993
15 136

103 993
15 136

25 329
8 875

320 108
19 206
339 314

405 836
24 350
430 186

519 683
31 181
550 864

519 683
31 181
550 864

304 708
18 282
322 990

3 121
-6 046
101 115
6 067
107 182

4 682
-6 046
154 696
9 282
163 978

6 242
-6 046
208 276
12 497
220 773

6 242
-6 046
208 276
12 497
220 773

+ eventuellt tilläggsbelopp för särskilt stöd, ansökes om i särskild ordning

Barn- och skolförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2020-12-22

1 (3)
Diarienummer

BSN 2020/4817
Martin Tobiaeson
Controller

Priser för grundsärskolan 2021
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa priser för grundsärskolan 2021 enligt vad som
framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala avseende elever i
grundsärskolan. Enligt detta avtal ska priser för kommande
kalenderår fastställas av barn- och skolnämnden i Lunds kommun.
Barn- och skolförvaltningen har tagit fram förslag till priser för
grundsärskolan 2021. Undervisningspriset har räknats upp med
2,33 % och lokalpriset har beräknats utifrån ny internhyresmodell
som antagits av kommunfullmäktige 2020-12-17.

Underlag för beslutet


Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-22

Ärendet
Bakgrund
Lunds kommun har sedan september 2020 ett nytt samverkansavtal
med kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och
Svedala avseende elever i grundsärskolan. Enligt detta avtal ska
priser för kommande kalenderår fastställas av barn- och
skolnämnden i Lunds kommun.
Barn- och skolnämnden tilldelas resurser från kommunfullmäktige
för elever folkbokförda i Lunds kommun i grundsärskolan och har
ansvaret att fördela resurser till grundsärskolans enheter för alla
elever samt att debitera samverkanskommunerna för deras elever. I
samband med årsbokslut beräknas slutlig totalkostnad per elev och
mot samverkanskommunerna regleras mellanskillnaden mellan pris
och slutgiltig totalkostnad genom antingen debitering eller

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

barnochskola@lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)

2020-12-22

Diarienummer

BSN 2020/4817
återbetalning. Således faktureras samverkanskommunerna Lunds
kommuns självkostnadspris.

Föredragning
Särskolans totala pris består av tre delar vilka är undervisning,
lokaler och administration. Ersättningen till de kommunala
särskolorna består av undervisningsdelen medan den
interkommunala ersättningen som faktureras
samverkankommunerna även inkluderar lokalhyror och
administration (3%).
Barn- och skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till priser för
2021 enligt följande:
• Undervisningspriset räknas upp med 2,33 % med 2020 års priser
som bas.
• Lokalpriset justeras enligt den nya internhyresmodell som antagits
i kommunfullmäktige 2020-12-17.
• Ett administrationspålägg om 3 % av priset för undervisning och
lokaler.
Nedan tabell visar en sammanfattning av 2021 års priser samt en
jämförelse mot föregående års nivåer.
Behovsnivå
GS-ämnen
TS-ämnesområden
Fåglasång
Stenröse
Individintegrerad

Behovsnivå
GS-ämnen
TS-ämnesområden
Fåglasång
Stenröse

Grundsärskola
Lokaler
Admin (3% pålägg)
2021 Förändring
2020
2021

Undervisning
2020
2021 Förändring

2020

270 504
353 736
400 554
400 554
270 504

40 280
40 280
103 993
103 993
25 329

276 807
361 978
409 887
409 887
276 807

2,33%
2,33%
2,33%
2,33%
2,33%

Undervisning
2020
2021 Förändring
104 040
156 060
208 080
208 080

106 464
159 696
212 928
212 928

2,33%
2,33%
2,33%
2,33%

41 250
41 250
84 157
84 157
24 806

2,41%
2,41%
-19,07%
-19,07%
-2,07%

9 324
11 820
15 136
15 136
8 875

9 542
12 097
14 821
14 821
9 048

Fritidshem grundsärskola
Lokaler
Admin (3% pålägg)
2020
2021 Förändring
2020
2021
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3 121
4 682
6 242
6 242

3 194
4 791
6 388
6 388

2020

Totalt
2021

320 108
405 837
519 684
519 684
304 708

327 599
415 325
508 866
508 866
310 661

2020

Totalt
2021

107 161
160 742
214 322
214 322

109 658
164 487
219 316
219 316

Beredning
Ärendet har beretts inom barn- och skolförvaltningen.

Barnets bästa
Genom en bra resursfördelningsmodell och rättvisande prissättning
får alla barn samma förutsättningar och möjligheter till utbildning.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förändring
2,34%
2,34%
-2,08%
-2,08%
1,95%

Förändring
2,33%
2,33%
2,33%
2,33%

Tjänsteskrivelse
2020-12-22

3 (3)
Diarienummer

BSN 2020/4817

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Ekonomichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-26

§ 10 Fastställande av elevpeng, pris och
bidragsbelopp Gymnasieskola VT21
Dnr UN 2021/0012

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
att
att
att
att

fastställa elevpengen per program och elev till Lunds
gymnasieskolor för vårterminen 2021 enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelse 2021-01-11
fastställa den definitiva prislistan per program och elev till
kommuner med elever i Lunds gymnasieskolor för vårterminen
2021 enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelse 2021-01-11
fastställa bidragsbeloppet per program och elev till fristående
gymnasieskolor för vårterminen 2021 enligt bilaga 3 till
tjänsteskrivelse 2021-01-11
bidrag utbetalas till enskilda huvudmän enligt bilaga 4 till
tjänsteskrivelse 2021-01-11
elevpeng och bidrag till fristående skolor för lundaelever
finansieras av kommunbidraget och elevpeng till Lunds
gymnasieskolor för elever från andra kommuner finansieras
genom interkommunal ersättning.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) lämnar reservation.

Protokollsanteckningar
Feministiskt Initiativ ser att samtliga fack har reagerat på att
uppräkningen av elevpengen inte täcker den faktiska
kostnadsökningen och i praktiken blir en nedskärning. Utöver det
faktum att budgeten redan är alldeles för snäv, så ställer detta till
ytterligare problem för verksamheterna. FI vill därför uppmana
styret att i framtiden göra ordentliga uppräkningar.
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Det konstateras i samverkansprotokollet 2021-01-19 av de fackliga
organisationerna att förslagen till elevpeng, elevprislista och
bidragsbelopp inte täcker kostnadsökningarna från föregående år. Vi
instämmer i detta faktum men ställer inte yrkande om uppräkning
eftersom nämnden har att följa fullmäktiges budgetramar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-26

Sammanfattning
Resurserna till gymnasieskolorna i Lund fördelas genom en modell
med elevpeng per program. De interkommunala priserna beräknas
med utgångspunkt från resursfördelningen till gymnasieskolorna
och gymnasieskolans del av gemensamma kostnader på förvaltningens centrala enheter.
Bidraget till fristående skolors gymnasieprogram ska i första hand
motsvaras av elevens hemkommuns budgeterade kostnad
för motsvarande program – ”Bidrag på lika villkor”. Med anledning
av detta måste utbildningsnämnden bestämma principerna för hur
resurserna ska fördelas samt fastställa bidragsbeloppet per
program och elev.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar att utbildningsnämnden ska äska om pengar
från kommunfullmäktige för att verksamheterna ska kunna få full
kompensation för kostnadsökningar.
Ordföranden yrkar avslag på Jesper Sahléns (V) yrkande och
yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jesper Sahléns (V) yrkande mot
ordförandens förslag och finner att nämnden bifaller ordförandens
förslag.

Underlag för beslut
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2021-01-11
Tillhörande bilagor 1-4

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-26

UN 2021/0006

Utbildningsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-26 klockan 17.00–19.35, Digitalt
Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
David Liljedal (C)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Mats Nilsson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Klas Sivén (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)

Adrian Kasperczyk (L)
Sarah Hammar (L)
Alexander Lewerentz (M)
Anders Ebbesson (C)
My Lilja (S)
Frida Gudmundsson (FI)

Tjänstepersoner

Magnus Sternudd, Ekonomichef
Salahaldin Ebrahimsson, Nämndsekreterare ,
Utbildningsförvaltningen
Mia Reuterborg, Enhetschef utvecklingsenheten
Stefan Norrestam, Utbildningsdirektör

Övriga

Egil Huseid, Utvecklingsledare
Sara Alfredsson, Utvecklingsledare
Mats Manhammar, Enhetschef myndighet och juridik

Justerare

Ann-Louise Levau (S)

Paragrafer

§ 1–20

Tid och plats för justering

2021-02-02

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-26

UN 2021/0006

Sekreterare

Salahaldin Ebrahimsson

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Ann-Louise Levau (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-26

Paragrafer

§ 1–20

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Salahaldin Ebrahimsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-02-23

Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Utbildningskansliet

2021-01-11

Annica Danielsson

1 (4)
Diarienummer

Utbildningsnämnden

046-3597035
annica.danielsson@lund.se

Fastställande av elevpeng, prislista och bidragsbelopp för gymnasieskolan för vårterminen 2021
Sammanfattning
Resurserna till gymnasieskolorna i Lund fördelas genom en modell
med elevpeng per program. De interkommunala priserna beräknas
med utgångspunkt från resursfördelningen till gymnasieskolorna
och gymnasieskolans del av gemensamma kostnader på förvaltningens centrala enheter.
Bidraget till fristående skolors gymnasieprogram ska i första hand
motsvaras av elevens hemkommuns budgeterade kostnad för
motsvarande program – ”Bidrag på lika villkor”. Med anledning av
detta måste utbildningsnämnden bestämma principerna för hur
resurserna ska fördelas samt fastställa bidragsbeloppet per program
och elev.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2021-01-11 med bilagor .

Barnets bästa
Utbildningsnämnden har ansvaret för de frivilliga skolformerna,
varför samtliga beslut som fattas syftar till att ta tillvara barns och
elevers intressen. Förslaget syftar till att tillgodose behovet av
ekonomiska resurser i kommunens och i fristående anordnares
gymnasieskolor.

Ärendet
Elevpeng, Interkommunala priser och bidragsbelopp för
vårterminen 2021
Samtliga 33 kommuner i Skåne samt Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby har slutit avtal om att tillämpa ett ”fritt sök” till
gymnasieskolan. Kommunerna tillämpar en gemensam beräkningsmodell för fastställande av priser för gymnasieskolans utbud av
nationella program. Beräkningarna baseras i grunden på skollagen
samt Skolverkets instruktioner för underlag till riksprislista.

Postadress

Box 138
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2021-01-11
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Beräkningarna består av följande kostnadsslag:







Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration

I elevpengen till Lunds egna gymnasieskolor ingår budgeterade
kostnader för kostnadsslagen ovan med undantag för lokalkostnader, gymnasiegemensamma kostnader och gymnasieskolans
del av förvaltnings- och kommungemensamma kostnader.
Lokalkostnaderna fördelas i pris och bidragsbelopp efter
kvadratmeter per elev och program. Lunds kommun inför under året
2021 en ny internhyresmodell som kommer att gälla från och med
2021-07-01. Den nya hyresmodellen kommer att påverka
gymnasieskolans självkostnader. Nya pris och bidragsbelopp
kommer därför räknas fram och fastställas av Utbildningsnämnden
inför höstterminen 2021.
En del av gymnasieskolans resurser ska fördelas utifrån elevens
behov. I beräkningsunderlaget har därför medel avsatts för
fördelning till elever med meritvärde 200 poäng och därunder från
grundskolan.

Elevpeng till egna gymnasieskolor för vårterminen 2021
Lunds gymnasieskolor har 17 nationella program, tre Särskilda
varianter utifrån Naturvetenskapsprogrammet (bild, musik och
hippologi) och fem Spetsutbildningar. Gymnasieskolan har fyra
Introduktionsprogram för obehöriga elever. Ett av dessa är
Programinriktat val där ersättningen till programmet ska utgöras av
motsvarande nationella yrkesprogram med ett extra belopp för de av
grundskolans ämnen som eleven saknar behörighet i, beloppet
bestäms av Skolverket. Övriga Introduktionsprogram kan ordnas
enskilt eller i grupp.
Elevpengen per program och år redovisas i bilaga 1.

Interkommunal ersättning vårterminen 2021
Det interkommunala priset består av elevpengen så som den
beräknats enligt ovan. Lokalkostnaden per program och elev läggs
till och beräknas genom en uppskattad lokalyta per program gånger
den genomsnittliga lokalkostnaden per kvadratmeter. Till kostnaden
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för elevpeng och lokaler läggs gemensamma kostnader. Hit hör till
exempel kapitalkostnader och gemensam administration. De interkommunala priserna redovisas i bilaga 2.
För introduktionsprogram som anordnas i grupp beräknas resurs
och pris för gruppen. För övriga Introduktionsprogram sluts enskilda
avtal med överenskommelse om pris i varje enskilt fall.
Lunds kommuns gymnasieskolor har fem spetsutbildningar: Historia
och Moderna språk på Katedralskolan, Fysik och Matematik på Polhemskolan samt spetsutbildning i Estetisk musik på Spyken.
Spetsutbildningarna har riksintag och debiteras efter skolverkets
prislista. Priset för Särskilda varianter bestäms av Skolverket och
uppräknas med skolindex.

Bidragsbelopp till fristående skolor 2020
Bidragsbeloppet till fristående skolor har beräknats med utgångspunkt från det interkommunala priset exklusive administrativa
kostnader. Därefter har ett administrativt påslag gjorts med 3 % på
beloppet. På grundbeloppet har kompensation för mervärdesskatt
lämnats enligt den så kallade sexprocentsregeln.
Tilläggsbelopp i form av särskilt stöd och modersmålsundervisning
kommer att lämnas för de elever som är berättigade till detta.
Bidragsbeloppen för de nationella programmen redovisas i bilaga 3.
Utbildningsnämndens beslut om bidragsbelopp per program och
elev föreslås gälla varje enskild huvudman enligt bifogad lista
(bilaga 4). Bidrag till nya skolor som tillkommer under året beslutas
på delegation (enl. delegationsbeslut E:29) av utbildningskansliets
ekonomichef.
Fördelning av tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd
och fördelning av tilläggsbelopp för elever med modersmål på
fristående gymnasieskola och fristående gymnasiesärskola beslutas
på delegation (enl. delegationsbeslut E:27 och E:28) av
utbildningskansliets ekonomichef.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Magnus Sternudd
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
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Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

fastställa elevpengen per program och elev till Lunds
gymnasieskolor för vårterminen 2021 enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelse 2021-01-11

att

fastställa den definitiva prislistan per program och elev till
kommuner med elever i Lunds gymnasieskolor för vårterminen
2021 enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelse 2021-01-11

att

fastställa bidragsbeloppet per program och elev till fristående
gymnasieskolor för vårterminen 2021 enligt bilaga 3 till
tjänsteskrivelse 2021-01-11

att

bidrag utbetalas till enskilda huvudmän enligt bilaga 4 till
tjänsteskrivelse 2021-01-11

att

elevpeng och bidrag till fristående skolor för lundaelever
finansieras av kommunbidraget och elevpeng till Lunds
gymnasieskolor för elever från andra kommuner finansieras
genom interkommunal ersättning.

Beslut expedieras till:
Lunds gymnasieskolor
Kommuner med elever i Lunds gymnasieskolor
Fristående gymnasieskolor
Akten

Elevpeng exkl lokalkostnader 2021

Program
Bygg och anläggningsprogrammet
Barn och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Estetiska programmet - musik
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalareate
Naturvetenskapsprogrammet - Bild - särskild variant
Naturvetenskapsprogrammet - Musik - särskild variant
Naturvetenskapsprogrammet - Hippologisk inriktning - särskild variant
Musikprogrammet - Spetsutbildning Musik
Fysikprogrammet - Spetsutbildning Fysik
Linguaprogrammet - Spetsutbildning Moderna språk
Matematikprogrammet - Spetsutbildning Matematik
Historieprogrammet - Spetsutbildning Historia
Samhällsvetenskapsprogrammet 4-årigt - NPF diagnos
Yrkesintroduktion Bygg och anläggningsprogrammet*
Yrkesintroduktion Barn och fritidsprogrammet*
Yrkesintroduktion Handelsprogrammet*
Yrkesintroduktion Restaurang och livsmedelsprogrammet*
Yrkesintroduktion Vård- och omsorgsprogrammet*
Introduktionspgm individuellt alternativ*
Språkintroduktion
* Heltidsstudier

Bilaga 1

Elevpeng
2020
91 982
76 995
98 328
82 075
84 071
76 085
90 401
100 645
75 112
62 712
68 930
103 609
67 669
65 030
64 406
65 328
86 061
76 190
75 513
53 016
111 325
65 030
67 669
65 030
64 406
241 674
153 377
156 250
165 221
159 468
151 127
142 408
130 124

Elevpeng
2021
94 036
78 687
100 539
83 891
85 934
77 755
92 421
102 910
76 759
64 059
70 427
105 953
69 137
66 432
65 795
66 737
87 955
77 865
77 171
54 126
113 857
66 432
69 137
66 432
65 795
245 816
155 937
158 884
167 868
162 182
153 639
142 916
132 644

Lunds kommun
Prislista för interkommunal ersättning - vårterminen 2021
Helårspriser

Bilaga 2

Pris 2020
141 996
115 679
148 342
116 227
129 553
114 769
135 883
150 659
113 796
90 066
103 082
144 559
95 023
94 650
91 760
97 214
115 681
105 343
104 515
177 749
155 792

Pris 2021
145 892
118 998
152 395
119 584
133 172
118 066
139 659
154 766
117 070
92 825
106 120
148 573
97 903
97 507
94 561
100 121
119 030
107 218
106 375
180 913
158 565

Fysikprogrammet - Spetsutbildning Fysik**

93 500

Riksprislista

Linguaprogrammet - Spetsutbildning Moderna språk**

92 900

Riksprislista

Matematikprogrammet - Spetsutbildning Matematik**

93 500

Riksprislista

Historieprogrammet - Spetsutbildning Historia**
Samhällsvetenskapsprogrammet 4-årigt - NPF diagnos
Yrkesintroduktion Bygg och anläggningsprogrammet***
Yrkesintroduktion Barn och fritidsprogrammet***
Yrkesintroduktion Handelsprogrammet***
Yrkesintroduktion Restaurang och livsmedelsprogrammet***
Yrkesintroduktion Vård- och omsorgsprogrammet***
Introduktionspgm individuellt alternativ***
Introduktionspgm för invandrarungdom

87 200
287 156
203 391
194 934
199 373
204 950
189 811
178 826
162 010

Riksprislista
292 201
206 940
198 342
202 708
208 567
193 097
180 065
165 175

Program
Bygg och anläggningsprogrammet
Barn och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Estetiska programmet - musik
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalareate
Naturvetenskapsprogrammet - Bild - särskild variant*
Naturvetenskapsprogrammet - Musik - särskild variant*
Naturvetenskapsprogrammet - Hippologisk inriktning - särskild variant*
Musikprogrammet - Spetsutbildning Musik*

Av kommunen fastställda bidragsbelopp till fristående skolor
per program i gymnasieskolan vårterminen 2021

Bilaga 3

Lund
Helårsbelopp
Program
Bygg och anläggningsprogrammet
Barn och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Estetiska programmet - musik
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalareate
Byggprogrammet anläggning
Fordonsprogrammet
Fordonsprogrammet transport
Industritekniska programmet
Naturbruk djur
Naturbruk lantbruk
Naturbruk skog
Naturbruk trädgård
I grundbeloppet ingår budgeterad
skolmåltidskostnad med

Grundbelopp inkl
moms 2020
143 548
115 705
150 478
116 659
130 320
114 711
137 230
153 007
113 649
88 631
102 308
147 058
94 043
93 457
90 481
96 079
115 728
171 700
145 500
186 800
154 800
200 100
235 800
247 200
247 900

Grundbelopp inkl
moms 2021
151 852
122 490
158 953
123 130
137 965
121 473
145 047
161 542
120 385
93 915
108 430
154 779
99 459
99 026
95 810
101 881
121 825
Riksprislista
Riksprislista
Riksprislista
Riksprislista
Riksprislista
Riksprislista
Riksprislista
Riksprislista

6 287 kr

Tilläggsbelopp:
Tilläggsbelopp utgår efter ansökan från den fristående huvudmannen i form av ekonomiskt
stöd för de elever som har särskilda behov enligt de regler och med den ersättning som
tillämpas för motsvarande elever i Lunds gymnasieskola.
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utgår efter ansökan från den fristående
huvudmannen för de elever som enligt skollagen är berättigade till sådan undervisning och
med den ersättning som tillämpas för motsvarande elever i Lunds gymnasieskola.

Enskilda huvudmän vårterminen 2021
4ans Gymnasium AB
Aspero Friskolor AB
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bryggeriets Bildningsbyrå
Consensum vård och hälsogymn.
Cybergymnasiet Malmö AB
Dans- o Musikal i Lund AB
DBGY Juvelen AB
DBGY Kronan AB
Dille Gård AB
Flyinge AB
Folkuniversitetet i Lund
Föreningen Fogdaröd
Framtidsgymnasiet i Sverige AB
Fria Läroverken i Sverige AB
Gymnasieskolor i Syd AB
Hvilan Utbildning AB
Impius Gymnasium, Helsingborg
JENSEN education
KLARA Gymnasium Bildning AB
Kunskapsskolan i Sverige AB
Lärande i Sverige AB
Lars-Erik Larsson-gymnasiet
Ljud & Bildskolan LBS AB
Lunds Fordonstekniska gymnasium
NTI Gymnasiet Ellips AB
NTI Gymnasiet Macro AB
PEAB-skolan
Perstorp Aktiebolag
Praktiska Sverige AB
ProCivitas Privata Gymnasium AB
Rytmus AB
Sigtunaskolan Humanistiska läroverket
Stiftelsen Apelrydsskolan
Stiftelsen Bladins Skola
Stiftelsen Lundsbergs skola
Sveriges Naturbruksgymnasium AB
Sveriges Ridgymnasium
TAU Learning Hantverksgymn.
Thoren Innovation School AB
ThorenGruppen AB
Stiftelsen Lundsbergs skola
Sveriges Naturbruksgymnasium AB
Sveriges Ridgymnasium
TAU Learning Hantverksgymn.
Thoren Innovation School AB
ThorenGruppen AB
Victum Gymnasium, Helsingborg

Bilaga 4

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-26

§ 12 Timpris modersmålsstöd
Dnr UN 2021/0013

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastslå pris per 60 minuters lektion år 2021 till 1 035 kr.

Sammanfattning
Lektionspris för modersmålsstöd och studiehandledning föreslås
oförändrat jämfört med år 2020. I priset ingår kostnader för
undervisning, läromedel, administration och ledning av
modersmålscentrum.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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2021-01-26

UN 2021/0006

Utbildningsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-26 klockan 17.00–19.35, Digitalt
Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
David Liljedal (C)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Mats Nilsson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Klas Sivén (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)

Adrian Kasperczyk (L)
Sarah Hammar (L)
Alexander Lewerentz (M)
Anders Ebbesson (C)
My Lilja (S)
Frida Gudmundsson (FI)

Tjänstepersoner

Magnus Sternudd, Ekonomichef
Salahaldin Ebrahimsson, Nämndsekreterare ,
Utbildningsförvaltningen
Mia Reuterborg, Enhetschef utvecklingsenheten
Stefan Norrestam, Utbildningsdirektör

Övriga

Egil Huseid, Utvecklingsledare
Sara Alfredsson, Utvecklingsledare
Mats Manhammar, Enhetschef myndighet och juridik

Justerare

Ann-Louise Levau (S)

Paragrafer

§ 1–20

Tid och plats för justering

2021-02-02

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-26

UN 2021/0006

Sekreterare

Salahaldin Ebrahimsson

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Ann-Louise Levau (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-26

Paragrafer

§ 1–20

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Salahaldin Ebrahimsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-02-23

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse

1 (2)
UN 2020/????

2021-01-14

Utbildningsnämnden

Magnus Sternudd
046-355000
magnus.sternudd@lund.se

Fastställande av ersättningsbelopp till
Modersmålscentrum för modersmålsstöd, och
studiehandledning 2021
Sammanfattning
Lektionspris för modersmålsstöd och studiehandledning föreslås
oförändrat jämfört med år 2020. I priset ingår kostnader för
undervisning, läromedel, administration och ledning av
modersmålscentrum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-14

Barnets bästa
Modersmålsverksamheten har stor betydelse både för såväl inlärning som
integration. En rättvisande och ändamålsenlig ekonomisk styrning av
verksamheten är därför viktig.

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2016-06-15 (KS 2014/0680, bilaga 93)
beslut om översyn av direkt skolpeng. Beslutade förändringar gäller från
år 2017. En av de förändringar KS fattade beslut rörde modersmålsundervisning. Beslutet innebär att resurser för modersmålsundervisning i
grundskolan lyfts ur tilläggsresursen i elevpengen och istället läggs som
ett tilläggsbelopp i utbildningsnämndens budget och volymjusteras
årligen utifrån hur många elever som får modersmålsundervisning.
Beställande grundskolor har från år 2017 således inte att debiteras
kostnaden för modersmålsundervisning medan modersmålsstöd i
förskolan och studiehandledning på modersmål debiteras beställande
enhet per lektion.
Resursåtgång för modersmålsundervisning i grundskolan mäts genom
att Modersmålscentrum internt debiterar utbildningsförvaltningen
gemensamt för utförd undervisningsvolym.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 138
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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2021-01-14

UN 2020/????

Lektionspris 2021
Lektionspriset föreslås oförändrat jämför med 2020 , dvs 1035 kr per 60
minuters lektion.
Efterfrågan på studiehandledning har de senaste två åren minskat
avsevärt vilket försvårat schemaläggning av modersmålslärare. Motivet
för bibehållet pris är att motverka fortsatt minskad efterfrågan. Minskad
volym bedöms få större negativ effekt på ekonomi än utebliven
uppräkning av priset per lektion. Detta genom bättre fyllnadsgrad i
lärarnas tjänstefördelning.

Ordförandens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

fastslå pris per 60 minuters lektion år 2021 till 1 035 kr.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningarna
Modersmålscentrum
Akten.

Magnus Sternudd
Ekonom

Byggnadsnämnden

Meddelande
2021-02-24

Katarina Öberg Magnusson
046-359 75 51

1(1)

Se sändlista

katarina.obergmagnusson@lund.se

Detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del
av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds kommun
PÄ 01/2018a

Meddelande om laga kraft

Byggnadsnämnden i Lunds kommun beslutade den 19 november 2020, § 222,
att anta detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2
i Dalby.
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 7 december 2020 att inte överpröva
byggnadsnämndens beslut enligt bestämmelserna om tillsyn över kommunala
beslut i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Byggnadsnämndens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen vid
Växjö Tingsrätt, som i dom den 28 januari 2021 avslog överklagandena.
Domen har inte överklagats.

Detaljplanen har därför fått laga kraft 2021-02-18.
För byggnadsnämnden
Katarina Öberg Magnusson
Jurist
Sändlista:
Serviceförvaltningen
Lunds Kommuns Fastighets AB, Box 1675, 221 01 LUND
skane@lansstyrelsen.se
lantmateri@lund.se
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Byggnadsnämnden

Meddelande
2021-03-01

Sofia Friman Olin

1(1)

Se sändlista

046-359 36 71

sofia.frimanolin@dom.se

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl. i Lund, Lunds
kommun
(Centralköket)
PÄ 38/2015a

Meddelande om laga kraft

Byggnadsnämnden i Lunds kommun beslutade den 21 januari 2021, § 9, att
anta detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl. i Lund.

Länsstyrelsen Skåne beslutade den 17 februari 2021att inte överpröva
byggnadsnämndens beslut enligt bestämmelserna om tillsyn över kommunala
beslut i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämndens beslut har inte överklagats.

Detaljplanen har därför fått laga kraft 2021-02-24.
För byggnadsnämnden
Sofia Friman Olin
Jurist
Sändlista:
Hemsö Fastighets AB, Neptuniplan 7, 211 18 MALMÖ
skane@lansstyrelsen.se
lantmateri@lund.se
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Lund 2021-02-10
Till
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
För kännedom till:



Planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret
Kommunfullmäktige

Skrivelse med anledning av Kommunstyrelsens respektive
Kommunkontorets Yttrande gällande DP Gåsen 11 m fl i Veberöd.

Kommunala Funktionshinderrådets Bygg- och Trafikmiljögrupp vill göra både
Kommunkontoret och Kommunstyrelsen men även Kommunfullmäktiges
ledamöter uppmärksamma på följande:
I en Detaljplan är det vad som står i Planbestämmelserna med tillhörande
Plankarta som är det juridiskt bindande.
Planbeskrivningen visar på ett möjligt sätt att lösa utformningen av
bebyggelsen utifrån vad som är angivet i Planbestämmelserna. Men utförandet
kan också bli på många andra sätt så länge byggherren följer
Planbestämmelserna och Plan- och bygglagen och eventuellt andra tvingande
dokument.
Planbeskrivningen, som för gemene man, upplevs som är den handling som
beskriver hur utformningen kommer att bli, är således inte juridiskt bindande
för någon part. Det är därför mycket viktig att i antagandeprocessen för en
detaljplan känna till och förstå denna skillnad.
Om man vill garantera speciella utformningar i en byggnation är det nödvändigt
att förvissa sig om att denna utformning kommer till stånd med gällande krav i
lagstiftning. Om inte – då är det nödvändigt med de tillägg i
Planbestämmelserna som garanterar detta. Det gör man här i Lund
regelmässigt t ex när det gäller husens sockelutförande och hur takkupor får
utformas – så också i den detaljplan som vi nedan använder som exempel.
Som belysande exempel använder vi Remissvaret (Samråd) i december 2020
från Kommunkontoret och Kommunstyrelsen gällande Gåsen 11 m fl i Veberöd:
Både Kommunkontoret och Kommunstyrelsen skriver i sina Yttrande: ”Då många
äldre bor i Veberöds tätort anser kommunkontoret det vara väldigt positivt att
möjliggöra anpassade bostäder för äldre i tätorten.”
Detta står som kommentar till den text som står på sid 5(26) i
Planbeskrivningen: ”Planens syfte är att genom detaljplan pröva lämpligheten för
bostäder i form av flerbostadshus med inriktning på seniorboende i två, tre och
fyra våningar.”
Det är bra att Kommunkontoret och Kommunstyrelsen är positiva till att man
säger sig vilja bygga bostäder som är anpassade för äldre. Även vi i KFRs Bygg1

och Trafikmiljögrupp anser det är bra att ambitionen är att man ska bygga så att
äldre kan bo i dessa bostäder i Veberöd.
Men om det ska bli ”bostäder anpassade för äldre”, vilket alltså
Kommunstyrelsen och Kommunkontoret skriver att de tror att det blir, då måste
Lunds kommun också ställa sådana krav i Planbestämmelserna och i andra
tvingande dokument nämligen att bostäderna blir utformade på ett sådant sätt
att de möjliggör för äldre som efterhand kan få nedsatt rörelseförmåga att bo
kvar och använda bostäderna.
KFR:s Bygg- och Trafikmiljögrupp finner emellertid ingenting i
Planbestämmelserna som innebär att bostäderna kommer att tvingas vara
projekterade så att de är ”anpassade bostäder för äldre” behov utifrån att fysiskt
kunna använda bostäderna.
Om man verkligen vill garantera att dessa bostäder ska kunna brukas av äldre är
det nödvändigt att man verkligen ställer dessa krav i Planbestämmelserna.
När ärendet kommer till kommunens Bygglovsavdelningen för granskning inför
bygglov kan de inte göra annat än godkänna enligt minimikrav om ytorna är
projekterade utifrån dessa när inga andra krav har ställts.
Under drygt 20 år använde Lunds kommun ”Bättre för alla”,
(Basutformningsprogram för bostäder) som krav att följa för LKF vid deras
bostadsbyggande och som villkor vid markförsäljning samt som underlag vid
förhandling om exploateringsavtal då marken ägdes av annan än kommunen.
Men efter att Kommunfullmäktige 2015 beslöt att ta bort detta
”Basutformningsprogram för bostäder” med hänvisning till att man inte skulle få
ställa egna kommunspecifika krav är utformningarna av många nya
bostadsprojekt i kommunen inte längre sådana att man kan bo kvar i dem när
man får rörelsenedsättningar och i förlängningen behöver hjälp av någon.
Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL), som kom 2015, innebär att
kommunerna inte får ställa egna Tekniska egenskapskrav. Däremot finns det
inget förbud för kommunerna att ställa Utformningskrav som är bättre än de
minimikrav som finns i byggregelsystemet. Det som är viktigt är framför allt att
ytornas storlek och form i hygienrum och sovrum är rätt utformade för att man
som person med efterhand tillkommande rörelsenedsättningar dels längre ska
kunna klara sig själv och därefter kunna få hjälp av annan. Dagens minimikrav
medger inte detta.
I Planbestämmelserna för Gåsen 11 m fl i Veberöd finns inga Utformningskrav
som gör dessa bostäder mera lämpade för äldre än andra bostäder. Således finns
det ingenting i detaljplanen som styr att Kommunkontorets och
Kommunstyrelsens önskemål kommer att uppfyllas.
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