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§ 410
Regler och tillämpningsanvisningar för
ansökan och placering i förskola
Dnr KS 2019/0854

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har tagit fram förslag till Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola och
föreslår kommunfullmäktige att fastställa de delar som gulmarkerats
i förslaget. Nämnden föreslår samtidigt att kommunfullmäktige
upphäver nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar i de delar som avser
förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019.
Barn- och skolnämndens beslut den 20 november 2019, § 87
Barn- och skolnämndens förslag till Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola i Lunds
kommun, den 20 november 2019.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019.
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
bifall till förslaget med följande tillägg: att uppdra åt barn- och
skolnämnden inkluderar formuleringarna "Sjukskrivning likställs
med förvärvsarbete och då får man lämna den tid man behöver,
oavsett om hen har sjukpenning eller inte." och "Barn till
folkpensionärer har rätt till förskola 9-14." inkluderas samt att "den
första kalendermånaden fortsatt ska vara avgiftsfri avseende avgift
till förskola".
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan
bifalla förvaltningens förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande på detsamma och finner
sitt eget avslagsyrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att upphäva nu gällande Information och avgifter för den
kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar i de delar som avser
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
att fastställa Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och
placering i förskola i de delar som gulmarkerats i barn- och
skolnämndens förslag.
att upphävandet respektive fastställandet enligt ovan ska gälla
från och med den 1 mars 2020.

Reservationer
Anders Almgren (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) får till protokollet anteckna att de återkommer till
kommunstyrelsen angående det föreslagna tillägget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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2019-12-16

KS 2019/0678

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-16 klockan 13.00–14.26

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Martin Pella, praktikant
Adrian Kasperczuk, praktikant

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 388–411

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 18 december 2019
kl. 10.30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2019/0678

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-09

