
 

   

Barn- och skolnämnden Protokoll 1 (19) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-24 BSN 2018/0485  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnden 
 

Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-05-24 klockan 

17.00–21.00 

  

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Yanira Difonis (MP), vice ordf 

Staffan Bolin (L), 2:e v ordf 

Kenth Andersson (S) 

Mårten Spanne (S) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Astrid Rugsveen (M) 

Alexander Lewerentz (M) 

Mattias Horrdin (C) 

John Sunnqvist (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) 

  

Ersättare Rita Borg (S) 

Ola Christiansson (S) 

Agneta Geijer (S) 

Gösta Eklund (V) 

Ann-Charlotte Ewerhard (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Håkan Friberg (L) 

Sushma Uthappa-Schwerdt (L) 

Karin Nilsson (C) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN 

Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN 

Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN 

Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN 

Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN 

Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSN 

Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN 

Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN 

Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN 

Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR 

Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Yanira Difonis (MP) 

  

Paragrafer § 93-107 



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 2 (19) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-24 BSN 2018/0485  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, måndag 28 maj 

2018 kl 08:00   

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  

Ordförande  

 Monica Molin (S) 

  

  

Justerare  

 Yanira Difonis (MP) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-05-24 

  

Paragrafer § 93-107 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-29 Datum då anslaget tas ned 2018-06-20 

  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund 

  

  

Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 3 (19) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-24 BSN 2018/0485  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Barn- och skolnämnden Protokoll 4 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 93 Fastställande av föredragningslistan 
och val av justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Yanira Difonis (MP) och 

ersättare Alexander Lewerentz (M). Justering äger rum måndagen 

den 28 maj 2018 kl 08.00 på Barn- och skolkontoret.  
  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 5 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 94 Information om ekonomisk uppföljning 
per den 30 april 2018 

Dnr BSN 2018/0697 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämndens helårsprognos visar på ett nollresultat gentemot 

tilldelad ram på 2525,2 mnkr, efter kompensation för volymförändringar 

inom förskolan och grundskolan enligt regelverket för direkt skolpeng. 

Volymavvikelser motsvarar ca -56 mnkr. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     nämnden godkänner den föredragna informationen.  

 

 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 6 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 95 Information om rapport elevenkät 
LUNK 2017 

Dnr BSN 2018/0698 

Sammanfattning 
Lunds ungdomsenkät, LUNK  har genomförts i åk 5, åk 8 och Gymnasiet 

år 2 under ett antal år. Enkäten innehåller frågor kring skola och hälsa. 

Ett viktigt syfte med enkäten är att svaren ska komma skolorna till direkt 

nytta genom att ge en bild av elevernas synpunkter i angelägna frågor. 

Eleverna besvarade 2018 års  enkät under veckorna 3-7.  

Resultatet visar att en klar majoritet svarar att de exempelvis känner sig 

trygga på lektionerna, på rasterna och att deras lärare förväntar sig att 

eleverna ska göra sitt bästa samt att de får vara med och påverka på vilket 

sätt de ska arbeta med olika arbetsuppgifter. En andel elever känner sig 

stressade pga skoluppgifter efter skoltid (ex. läxor, prov, inlämning), 

varav flickor större utsträckning än pojkar. En klar majoritet av eleverna 

upplever sig inte ha blivit trakasserade eller kränkta av skolpersonal eller 

av andra elever. Det är även en klar majoritet som anser att deras lärare 

ser till att det är arbetsro på lektionerna, att de får hjälp i skolarbetet när 

de behöver det, att de får utmaningar och får svårare uppgifter om eleven 

vill ha det. 

Resultatredovisning för åk 5 och 8 i Lunds kommuns grundskolor 

redovisades muntligt samt med PowerPoint. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     nämnden godkänner den föredragna informationen.  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 7 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 96 Information om lokalplanering för 
barn- och skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0424 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltningen informerar om förändringar i Barn- och 

skolnämndens lokalplan. I ärendet finns en sammanställning av 

beslutsgången samt tidsplanering för lokalplanen. Barn- och 

skolförvaltningen informerar också om status för specifika projekt. Vid 

detta möte informeras bland annat om följande:    

Östra Lund – Beskrivning av hur lokalplanen påverkas av den nya analys 

som kommunkontoret ska ta fram. 

Svaneskolans flytt till Parkskolan – Information om planering och tidplan 

för projektet 

Dalby – Anpassningar på Kattfoten, Nyvångskolan kök/matsal/slöjdsal 

pågår. 

Veberöd – Byggstart inom kort av Idalaskolan samt av nytt 

tillagningskök och matsal på Svaleboskolan. 

Verksamhetsanpassningar/inomhusmiljöåtgärder klara juni 2018 på 

Tegelstugan.  

Södra Sandby – Fjärilsgården (tidigare Björkbackens förskola) 

verksamhetsanpassningar och inomhusmiljöåtgärder klara juni 2018. 

Norra Fäladen – Fäladskolan tidigast byggstart 2019. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04 dnr BSN 

2018/0424  

Information lokalplanering 2018-05-24  

Status investeringsprojekt 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse informationen föredragen och därmed tagna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 8 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 97 Remiss: Detaljplan för del av 
Dirigenten 1 m fl i Lund 

Dnr BSN 2018/0354 

Sammanfattning 
Syftet med ny detaljplan är att förtäta och utveckla området närmast 

Scheelevägen och Tunavägen. Planförslaget innehåller nya bostäder, 

kontor, hotell, lokaler för centrumverksamhet, vård kopplat till medicinsk 

forskning samt parkeringshus. Ett samlat entrétorg möjliggörs i 

förlängningen av Forskarparken.   

Från att ha varit ett renodlat forskningsområde med introverta 

institutionsanläggningar ska byggnaderna nu vända sig utåt och genom 

entréer och förplatser ge liv åt det offentliga rummet. Bostäder och 

affärslokaler tillförs för att skapa en levande och attraktiv stadsdel. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2018-04-20 dnr 

2018/0354  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-02  

Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2018-

03-02  

Planbeskrivning, upprättad 2018-03-02  

20180110_cykelvägar_alternativ 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Dirigenten 1 m. fl. i 

Lund samråd. 

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 9 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 98 Remiss: Planprogram för Söderport i 
Lund - samråd 

Dnr BSN 2018/0382 

Sammanfattning 
Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för förtätning och 

förädling av området Söderport. Programmet anger riktlinjer för 

områdets struktur och bebyggelsemiljöns utformning. Programmet utgör 

underlag för den fortsatta detaljplaneringen av området. Programområdet 

ligger i Lunds södra del och inkluderar kv Margretedal, del av Järnåkra 

och delar av Stora Södergatan och Södra vägen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 dnr BSN 

2018/0382  

Planprogram för Söderport i Lund Lunds kommun samråd 2018-03-02 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna förvaltningens Tjänsteskrivelse 

Planprogram för Söderport i Lund Lunds kommun samråd 2018-

05-04. 

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 10 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 99 Remiss: Förslag till Grönprogram för 
Lunds kommun - samråd 

Dnr BSN 2018/0405 

Sammanfattning 
Ett förslag till nytt Grönprogram för Lunds kommun har arbetats fram. 

Ambitionen är att det uppdaterade programmet ska utgöra ett 

sektorsprogram för kunskapsspridning och utveckling av kommunens 

gröna värden ur ett helhetsperspektiv samt ligga till grund för det 

operativa arbetet med grönstruktur och naturvård. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 dnr BSN 

2018/0405  

Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling 2018-02-22  

Handlingsplan för Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling 

2018-02-22  

Missiv samt sändlista för samrådshandling 2018-02-22  

Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

2018-02-22 

Beslut 

BSN beslutar 
att     som eget yttrande överlämna förvaltningens skrivelse 

Tjänsteskrivelse Förslag grönprogram för Lunds kommun samråd 

2018-05-08. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden  

Byggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 11 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 100 Remiss: Förslag till överenskommelse 
mellan Lunds kommun och idéburen 
sektor 

Dnr BSN 2018/0433 

Sammanfattning 
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till 

Lunds Överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget på remiss till nämnder, 

styrelser och kommunala råd. Förslaget skickas också på remiss till 

föreningar/organisationer i Lund. Föreningar och organisationer som 

ingår i styr- och arbetsgruppen för Lunds Överenskommelse sprider 

förslaget till de organisationer/föreningar i Lund som de har kontakt med 

via sina nätverk. Föreningar/organisationer har möjlighet att svara på 

remissen via webbsidan för Lunds Överenskommelse. 

I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds Överenskommelse, samt 

sex principer och ett antal åtagande som ska ligga till grund för 

samarbete och samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i 

Lund.   

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att godkänna upprättat 

förslag till Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen 

sektor.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2018 dnr: BSN 

2018/0433  

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2018  

Förslag till Lunds Överenskommelse den 7 mars 2018  

Minnesanteckningar styrgrupp för Lunds Överenskommelse den 27 

februari 2018  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 december 2016, § 229  

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2016  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 13 juni 2016, § 110 

Beslut 

BSN beslutar 
att     avge yttrande till kommunstyrelsen att tillstyrka upprättat förslag 

till överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor. 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 12 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 Remiss: Handlingsplan för Delaktighet 
för alla 

Dnr BSN 2018/0434 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till 

delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättningar i Lunds kommun. Till planen finns en 

handlingsplan. Kommunala funktionshinderrådet har tagit initiativ till att 

utarbeta en ny handlingsplan vid sitt sammanträde den 6 december 2016. 

Förslaget till ny handlingsplan har utarbetats av arbetsgrupper med 

representanter för förvaltningarna samt arbetsgrupper från 

funktionshinderföreningarna. En bearbetning av förslagen har därefter 

gjorts av kommunkontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott har 

beslutat att skicka ut förslaget på remiss för svar senast 31 maj 2018. 

Barn och skolförvaltningen anser att förslaget till ny handlingsplan är 

välstrukturerat och tydligt samt att föreslagen tidsplan är rimlig. Det är 

dock många av föreslagna åtgärder som avser området utbildning som 

redan finns i befintlig lagstiftning som till exempel Skollagen. 

  

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 dnr 

2018/0434  

Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018 - 2020 

Beslut 

BSN beslutar 
att     avge yttrande till kommunstyrelsen över förslag till handlingsplan 

för Delaktighet för alla 2018-2020 i enlighet med Barn- och 

skolförvaltningens förslag. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 13 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 102 Remiss: Motion från Alexander 
Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill 
(M) - Konsekvensanalys vid minskat 
antal privata välfärdsföretag 

Dnr BSN 2018/0418 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerentz (M) och Fredrik 

Ljunghills (M) motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata 

välfärdsföretag” på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande. 

Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. I 

motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn och 

skolnämnden att utreda om de fristående förskolornas inskrivna barn och 

fristående grundskolors elever kan med kort varsel beredas plats i 

kommunal verksamhet. Någon faktisk utredning ska inte göras eller 

påbörjas förrän KF tagit beslut om motionen. 

Barn och skolförvaltningen anser att det är motiverat att barn- och 

skolförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka 

möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och lundaelever 

som på grund av avveckling av fristående förskolor och fristående 

grundskolor förlorar sin plats. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 dnr 

2018/0418  

Motion från Moderaterna i Lunds kommun. Konsekvensanalys vid 

minskat antal privata välfärdsföretag. Daterad KS 2018-03-22 

Beslut 

BSN beslutar 
att     avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ” Motion från Alexander Lewerentz (M) samt 

Fredrik Ljunghill (M) – Konsekvensanalys vid minskat antal 

privata välfärdsföretag”. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 14 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 103 Ändring av sammanträdestider - 
oktober 

Dnr BSN 2018/0011 

Sammanfattning 
Sammanträdestider för 2018 fastställdes av Barn- och skolnämnden den 

24 januari 2018. Förslag till beslut om att flytta nämndens sammanträde 

från den 17 oktober till den 16 oktober. 

  

Beslutsunderlag 
Barn-   och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2018 dnr BSN 

2018/0011  

Barn- och skolnämndens beslut den 24 januari 2018, § 8 

Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa att nämnden har sitt sammanträde tisdag den 16 oktober. 

Beslut expedieras till: 

Kommunikatör för Lund.se 

Akten   



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 15 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 104 Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr BSN 2018/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunfullmäktige  

§50 Eva Ohlssons (S) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

skolnämnden – 2018-03-22  

§58 Antagande av Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, Råd och 

riktlinjer – 2018-03-22 (BSÖ 2017/0215)  

§64 Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna 

för att uppfylla målsättningen för gruppstorlek i förskolan – 2018-03-22 

(BSÖ 2016/0506)   

Protokoll från kommunstyrelsen 

§71 Skrivelse från Christer Wallin (M) m.fl. ”Ta ett samlat grepp om 

grundskolorna på Linero, Mårtens Fälad samt Östra Torn för bättre 

planering och resurseffektivitet” – 2018-04-04  

§73 Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelse från 2017 

till 2018 samt utökning av investeringsram 2018 – 2018-04-04 (BSN 

2018/0152)  

§74 Utvärdering av kommunens interna kontroll 2017 – 2018-04-04 

(BSÖ 2016/0857)  

§80 Regelverk avseende ansökan om medel som är avsatta för 

genomförande av planen för delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättningar – 2018-04-04  

§110 Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) samt Inga-

Kerstin Eriksson (C) ”Stärkt fotbollsprofil ska ge bättre skolresultat” – 

2018-03-07   

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott  

§67 Godkännande av avvikelse Brunnshögskolan – 2018-04-03  

  

Protokoll från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott  

§10 Ansökningar ur Klimatfonden 2018 – 2018-03-13 

 

Protokoll från Byggnadsnämnden  

§67 Lunds kommuns översiktsplan – utställning – 2018-04-19   

Protokoll från servicenämnden  

§34 Internt hyresavtal avseende förskolelokaler på fastigheten 

Järnåkrarna 1 i Lunds kommun (Körsbärets förskola, Järnåkrarna 1, 

Lund) – 2018-04-18   

Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut (placering vid skolenhet) om att 

lämna anmälan till Lunds kommuns klagomålshantering– beslut 2018-

04-03 (BSN 2018/0197)  



    

Barn- och skolnämnden Protokoll 16 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Uppföljning av beslut om barnets rätt till särskilt stöd vid Hyddans 

förskola – beslut 2018-04-04 (BSL 2017/0769)  

Uppföljning av Skolinspektionens beslut (Stenröseskolan) om att lämna 

anmälan till Lunds kommuns klagomålshantering – beslut 2018-04-06 

(BSN 2018/0040) 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut (Fågelskolan) om att lämna 

anmälan till Lunds kommuns klagomålshantering – beslut 2018-04-12 

(BSN 2018/0111)  

Uppföljning av Skolinspektionens beslut (Tunaskolan) om att lämna 

anmälan till Lunds kommuns klagomålshantering – beslut 2018-04-12 

(BSN 2018/0117)  

 

Politikerrapport (BSN 2018/0475) 

2018-04-10 Veberöd 

2018-04-24 Gröna skolgårdar – Vart tog miljonerna vägen?  

 

Anmälan 

Avstängning av elev på Fågelskolan, Lund – beslut 2018-04-26   

Frånvaro som överstiger 20 procent 

Bilingual Montessori School of Lund – 2018-02-22   

Skrivelse 

Skrivelse angående beslut om att erbjuda plats på MFF-akademin i Södra 

Sandby – 2018-05-08 (BSN 2018/0617) 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2018 dnr BSN 

2018/0006 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 105 Anmälan av delegerade beslut 
Dnr BSN 2018/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Övergripande uppgifter: Yttrande på begäran från Skolinspektionen, 

BeO, DO om inte dessa är av större vikt.  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd 

anställning. Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön under 

pågående avtalsperiod.  

Ekonomiärenden: Beslut att teckna hyresavtal inom nämndens 

verksamhetsområde för externa hyresavtal med en årshyra om maximalt 

1 000 000 kr, samt beslut att säga upp lokalhyresavtal som tecknats av 

delegaten.    

Chef skolkontoret delegationsbeslut, förteckning 2  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd 

anställning.   

Ekonomiadministratör delegationsbeslut, förteckning 3  

Förskola: Beslut om bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun. 

Yttrande inför att barn ska gå i annan kommuns barnomsorg.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Yttrande inför att elev ska fullgöra 

skolgång i annan kommun. Tillåtelse för barn att gå i förskoleklass/elev 

att fullgöra skolgång/placeras på fritidshem i annan kommun.   

Dalby/Torna Hällestad delegationsbeslut, förteckning 4-5  

Förskola: Beslut om tillsyn högst 30 minuter före respektive efter 

ordinarie öppettider.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Taxiresor utanför skolskjutsnormen. 

Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst 30 minuter före respektive efter 

ordinarie öppettider.   

Södra Sandby delegationsbeslut, förteckning 6-7  

Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom 

förvaltningen.  

 

Centrum/Torn delegationsbeslut, förteckning 8-10  

Personalärenden: Användning av person för undervisning inom förskola 

och skola, om personen saknar erforderlig utbildning och tiden 

överskrider 6 månader. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter.  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering.   
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Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården 

delegationsbeslut, förteckning 11-12  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering.   

Linero/Tuna/Östra Torn delegationsbeslut, förteckning 13  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering.   

Norra Fäladens delegationsbeslut, förteckning 14  

Förskoleklass/skola/barnomsorg: Mottagande av elev som är 

folkbokförd i annan kommun. Upprättande av interkommunalt avtal. 

Beslutsunderlag 
Barn-och   skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 dnr BSN 

2018/0007 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse delegationerna föredragna och därmed tagna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 107 Skoldirektören informerar 
 

Skoldirektören informerar att myndigheten har gjort planering och tagit 

fram utbildningar för att möta kraven från den nya lagen 

Dataskyddsförordningen (GDPR), som träder ikraft i morgon den 25 maj 

2018. EU:s nya förordning innebär att skyddet för personuppgifter 

stärkts. 

 

Förvaltningsledningen kommer att utforma regelverk om hur förhålla sig 

till oro eller strejk, i anledning av det nationella förskoleupproret, som 

Lärarförbundet har tagit initiativ till. 

 

Under dagen har 100 miljöombud ute i verksamheten hälsas välkomna. 

Ombuden kommer att arbeta med hållbarhetsarbete och miljö. Detta är en 

kompetensutvecklingsinsats inom för- och grundskolornas verksamhet.   

Inom kort kommer den nya områdesindelningen för verksamheten att 

offentliggöras. Förslag har tagits fram i nära samarbete med 

områdeschefer, verksamhetschefer och de fackliga organisationerna. 

Utgångspunkten har varit att få bärkraftiga områden och säkerställa 

likvärdighet och kvalitet. 

 


