
 

   
Barn- och skolnämnden Protokoll 1 (18) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-12-12 BSN 2018/1591 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnden 
 
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-12-12 klockan 

17.00–18.30 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Staffan Bolin (L), 2:e v ordf 
Kenth Andersson (S) 
Mårten Spanne (S) 
Jens Modéer (MP) 
Astrid Rugsveen (M) 
Alexander Lewerentz (M) 
Mattias Horrdin (C) 
John Sunnqvist (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Yanira Difonis (MP) 

Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V) 
  
Ersättare Rita Borg (S) 

Ola Christiansson (S) 
Agneta Geijer (S) 
Ann-Charlotte Ewerhard (M) 
Charlotte Svanberg (M) 
Håkan Friberg (L) 
Karin Nilsson (C) 

  
Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN 
Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN 
André Levin, Ekonomichef, BSN 
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN 
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN 
Ingrid Ståhl, HR-konsult, BSN 
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN 
Linda Vedestig, Samordnande utredare, BSN 
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN 
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN 
Aleksandra R Hagström, Verksamhetschef förskola, BSN 
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet 
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR 

 
Justerare Staffan Bolin (L) 
  



    
Barn- och skolnämnden Protokoll 2 (18) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-12-12 BSN 2018/1591 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafer § 175-188 
  
Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund fredag 14 

december 2018 kl 08:30 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Elisabeth Salomonsson 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Staffan Bolin (L) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Barn- och skolnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-12-12 
  
Paragrafer § 175-188 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-17 Datum då anslaget tas ned 2019-01-08 
  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 Elisabeth Salomonsson 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-12-12 BSN 2018/1591 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 175 Fastställande av föredragningslista och val 
av justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Staffan Bolin (L) och 
ersättare Mårten Spanne (S). Justering äger rum fredagen 
den 14 december 2018 kl 08.30 på skolkontoret.  

Ordförande Monica Molin (S) framför ett tack från hela nämnden till 
den nya nämnden och förvaltningen, genom ett bidrag till flickors 
utbildning i Nepal, och önskar nämnd och förvaltning god jul och gott 
nytt år samt uppvaktar Elisabeth Salomonsson, nämndsekreterare, 
som går i pension med blomma. 
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 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 176 Bokslutsprognos 2018 för barn- och 
skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0151 

Sammanfattning 
Barn-och skolnämndens bokslutsprognos visar ett nettounderskott 
på ca 63 mnkr gentemot tilldelad ram på 2528 mnkr. Prognosen har 
en volymavvikelse motsvarande ca 59 mnkr som ska kompenseras 
enligt regelverket för direkt skolpeng. Kommungemensam 
lokaleffektivisering på 5 mnkr saknar finansiering. 

Osäkerhet råder framförallt kring införandet av ny HR-portal som 
har försvårat uppföljningen av löner vilka är missvisande i 
novemberprognosen. En annan osäkerhetsfaktor i prognosen är 
utfallet av löneökningen för lärarorganisationerna som blir klart i 
december. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2018 
dnr BSN 2018/0151 

Beslut 

BSN beslutar 
att      godkänna bokslutsprognosen för barn- och skolnämnden samt 

översända den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  
Akten   
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§ 177 Remiss: Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 
m.fl. i Lund (Trafikplats Ideon) - granskning 

Dnr BSN 2018/0023 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny på- och avfart för 
södergående fordon på väg E22 vid Ideon, samt ge möjlighet till en 
kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund 
Norra. 

Planförslaget innefattar: 

-Breddning av befintligt vägområde för motorvägen E22. 

-Plats för vägbank samt bullerdämpande åtgärder längs vägen. 

-Avfart från motorvägen E22 som ansluter till Scheelevägen och 
Sölvegatan. 

-Parkmark mot anslutande bebyggelse. 

Barn- och skolförvaltningen lämnar inga ytterligare synpunkter 
utöver det som tidigare meddelats under samrådet. Barn- och 
skolnämnden föreslås överlämna förvaltningens skrivelse som eget 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
BSN Tjänsteskrivelse 2018-12-03 Detaljplan för del av Östra Torn 
27:2 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Trafikplats Ideon) – 
granskningshandling dnr BSN 2018/0023  
BN Underrättelse-Granskning 2018-11-08 Detaljplan för del av Östra 
Torn 27.2 m.fl.  
BN Planbeskrivning 2018-09-26 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2 m.fl. (Trafikplats Ideon)  
BN Plankarta med illustration 2018-09-26 Detaljplan för del av Östra 
Torn 27_2 m.fl.  
BN Samrådsredogörelse 2018-09-26 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2 m.fl.  
BN Beslut 2018-10-18 § 209 Detaljplan för del av Östra Torn 27.2 
m.fl.  
BN Tjänsteskrivelse 2018-09-26 Detaljplan för del av Östra Torn 
27_2 m.fl. 
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 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

BSN beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse Tjänsteskrivelse 2018-12-03 Detaljplan för del av 
Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund (Trafikplats Ideon) – granskning. 

Protokollsanteckningar 
Miljöpartiet reagerar starkt och ser mycket allvarligt på 
konsekvenserna av den höga trafikbelastningen som väg E22 utgör. 
Denna redan högt trafikerade väg påverkar negativt Uarda förskolan 
och missgynnar förskolebarnens utemiljö som är en viktig del det 
pedagogiska arbetet och riskerar på sikt barnens hälsa.  

Gösta Eklund (V): Den planerade motorvägsavfarten vid Ideon 
kommer att medföra stora hälsorisker för barn och ungdomar vid 
förskolor och skolor i det direkta närområdet. Det handlar både om 
problem med gifter från fordonsavgaser och högfrekvent buller. 

  

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämnden  
Akten   
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 2018-12-12  
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§ 178 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. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2018 
dnr BSN 2018/0424 
 BSN Bilaga 1 2018-12-03 Status investeringsprojekt 

Beslut 

BSN beslutar 
att      anse informationen föredragen och därmed tagna till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 179 Fastställande av lokalplanen för barn- och 
skolnämnden 2018-2023 

Dnr BSN 2018/1248 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller beslut om Barn- och skolnämndens lokalplan. 
Lokalplanen redogör för de lokalbehov som Barn- och skolnämnden 
har för förskola, grundskola och grundsärskola under perioden 
2018-2023. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska 
genomföras men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om 
investeringsram samt investeringsgruppens utarbetande av 
investeringsplan för perioden. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 dnr  
BSN 2018/1248  
Bilaga 1 Lokalplan tabell 2018-2023 - 2018-12-03  
Bilaga 2 Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2023 – 2018-12-03  
Bilaga 3 Scenario 2023 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården – 
2018-08-29  
Bilaga 4 Scenario 2023 Centrum Torn 2018-08-29  
Bilaga 5 Scenario 2023 Dalby, Genarp, S Sandby, Veberöd  
2018-08-29  
Bilaga 6 Scenario 2023 LTÖ 2018-08-29  
Bilaga 7 Scenario 2023 Norra Fäladen 2018-08-29  
Bilaga 8 LTÖ BSN alternativ - 2018-12-03  
Bilaga 9 Samlad Ytstudie skolor LTÖ – 2018-12-03  
Bilaga 10 Befolkning förskola Lokalplan 2018-2023 – 2018-12-03 

Beslut 

BSN beslutar 
att     fastställa Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2023. 
att     Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2023 utgör 

delunderlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram 
samt investeringsgruppens utarbetande av investeringsplan. 

att     Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2023 utgör underlag 
för kommande beställningar. 
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Protokollsanteckningar 
Socialdemokraterna: Vi är mycket glada för att nämnden antagit en 
lokalplan för 2018-2023 där integrationsaspekten är tydlig. 
Högstadier i området LTÖ behöver planeras med kommande 
byggnation på Brunnshög i åtanke så varje enhet blir lagom stor. Det 
är ytterst angeläget att den beställning av ny Vikingskola som 
gjordes hösten 2017 revideras så en ny ändamålsenlig Vikingaskola 
kan komma till stånd. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i barn- och 
skolnämnden är tveksamt inställda till en kraftig utökning av antalet 
paralleller i årskurs 7-9 på Östratornskolan, då vi befarar att det kan 
påverka skolans popularitet. Vi förutsätter att man vid slutgiltig 
planering av om- och tillbyggnad av enheterna inom Lunds stads 
östra delar gör en förnyad analys om det är möjligt att även 
fortsatt ha årskurs 7-9 på mer än en enhet. 

Liberalerna ställer sig bakom omvandlingen av Vikingaskolan till en 
F-6 skola. Däremot är vi negativa till att högstadiet på Östra 
Tornskolan byggs ut till 6 eller 8 paralleller. Liberalerna vill att en 
andra högstadieskola etableras inom Södra Råbylund, Linero, 
Mårtens Fälad, Östra Torn eller Brunnshög. Liberalerna prioriterar 
också en återuppbyggd Mårtenskola på Mårtens Fälad. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Servicenämnden  
Byggnadsnämnden  
Utbildningsnämnden   
Kultur- och fritidsnämnden  
Skolområdes- och verksamhetschefer 
Akten   
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§ 180 Skrivelse från Staffan Bolin (L) - Är alla 
åsikter lika mycket värda? 

Dnr BSN 2018/0945 

Sammanfattning 
Liberalerna i Lund har till Barn- och skolnämnden överlämnat en 
skrivelse om att inventera arbetet med ”saklighet och objektivitet”. L 
föreslår att Barn- och skolförvaltningen ska undersöka hur arbetet 
med detta sker idag, vilka rutiner det finns för att stötta lärare i detta 
arbete och vilka kompetensutvecklingsbehov det finns inom området 
samt eventuellt ta fram en handlingsplan för en 
kompetensutvecklingsinsats. 

Barn- och skolförvaltningen anser, mot bakgrund av vad nationella 
och kommunala styrdokument anger och det redan ambitiösa 
program skolorna i Lunds kommun arbetar efter vad gäller källkritik, 
att föreslagna inventering inte är nödvändig att genomföra 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2018 
dnr BSN 2018/0945.  
Skrivelse från Liberalerna i Lund angående inventering av arbetet 
med ”saklighet och objektivitet” inkommit den 24 augusti 2018. 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse skrivelsen besvarad av vad som anförs i förvaltningens 

tjänsteskrivelse. 

Protokollsanteckningar 
Liberalerna vidhåller att skrivelsen lyfter fram ett mycket viktigt 
problemområde. Samtidigt inser vi att den stora omorganisationen 
av skolverksamheten i Lund, som går in i en verkställandefas 2019, i 
sig kommer att initialt kräva stora utvecklings- och 
kompetensutvecklingsinsatser. Liberalerna kommer därför att 
återkomma till frågan vid ett senare tillfälle. 

Beslut expedieras till: 
Liberalerna  
Akten   
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§ 181 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
skolförvaltningen 2018 

Dnr BSN 2018/1381 

Sammanfattning 
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal 
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (2001:1) som besvaras på arbetsplatsnivå – totalt 
153 arbetsplatser inom Barn- och skolförvaltningen. Enkäten 
besvaras gemensamt av ansvarig chef, skyddsombud och ett par 
personalrepresentanter som utsetts på arbetsplatsträff. På Barn- och 
skolförvaltningen genomfördes uppföljningen under 
september/oktober 2018. 

Uppföljningen för 2018 visar på ett generellt välfungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom Barn- och skolförvaltningen. 

Utifrån resultatet har en handlingsplan utarbetats med åtgärder för 
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2018 
dnr BSN 2018/1381  
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2018 

Beslut 

BSN beslutar 
att      fastställa förvaltningens åtgärdsplan för systematiskt 

arbetsmiljöarbetet under 2019, vilket innebär;  
Förbättra tillgängligheten av arbetsmiljödokument, 
Implementera kommungemensam arbetsmiljöpolicy/mål för 
arbetsmiljöarbetet, Tillgodose utbildningsbehov bland chefer 
och skyddsombud, Samordna och genomföra utbildning för 
elevskyddsombud inom Barn- och skolförvaltningen. 

  

Beslut expedieras till: 
Skolledare/chefer  
Akten   
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§ 182 Maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem 

Dnr BSN 2018/1488 

Sammanfattning 
Avgiftsnivåerna för maxtaxa fastställs årligen av barn och 
skolnämnden som en följd av kommunfullmäktiges beslut ,01-08-31 
(Dnr KS 275/00), och regeringsbeslutet om ”Maxtaxa och allmän 
förskola”, (prop 1999/2000:129). Barn- och skolnämnden föreslås 
fastställa 2019 års avgiftsnivå i enighet med den av skolverket 
framräknade avgiftsnivå. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2018 
dnr BSN 2018/1488 

Beslut 

BSN beslutar 
att      fastställa kommunens avgiftsnivåer för 2019 i enlighet med 

skolverkets beräkningar för maxtaxa.  
  

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Barnomsorgsadministratörer 
Akten   
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§ 183 Utse skolchef 
Dnr BSN 2018/1590 

Sammanfattning 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen om huvudmän och   
ansvarsfördelning ska huvudmannen utse en skolchef. 
Bestämmelsen innebär inte   någon ny ansvarsnivå inom 
skolväsendet. I stället inrättas en ny funktion hos   huvudmannen. 
Den nya bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en   
eller flera personer i huvudmannens organisation som ska biträda   
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten   eller 
flera skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl   
offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela 
skolväsendet och   omfattar alltså alla skolformer, från förskola till 
särskild utbildning för   vuxna, och fritidshemmet. 

  

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2018 
dnr BSN 2018/1590 
  

Beslut 

BSN beslutar 
att      utse skoldirektör Jytte Lindborg till skolchef för alla skolformer 

och fritidshemmet inom barn- och skolnämndens verksamhet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
 Akten 
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§ 184 Revidering av delegationsordning för barn- 
och skolnämnden 

Dnr BSN 2018/0005 

Sammanfattning 
Delegationsordningen behöver kontinuerligt revideras utifrån 
förändringar i organisationen eller i lagstiftning. Föreliggande förslag 
innebär bl a justering till den nya skolorganisationen med start 1 
januari 2019. 

Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 
den 1 januari 2019. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2018 
dnr BSN 2018/0005  
Förslag till delegationsordning för barn- och skolnämnden i Lunds 
kommun jämte försättsblad 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anta föreliggande förslag till delegationsordning för barn- och 

skolnämnden att gälla från och med den 1 januari 2019. 
  

Beslut expedieras till: 
Barn- och skolförvaltningen 
Skolområdes- och verksamhetschefer 
Rektorer och förskolechefer  
Akten   
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§ 185 Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr BSN 2018/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen  
§ 308 Beställning Ladugårdsmarken – 2018-11-07 (BSL 2017/0947) 
Protokoll från kommunfullmäktige 
§ 120 Lokaler för skolidrott och gymnastik – 2018-08-30  
§ 188 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019  –  
2018-10-25  
§ 190 Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt Alexander 
Lewerentz (M) ”Inför ett digitalt jämförelseverktyg för att stärka 
skolvalet inom förskola och grundskola i Lunds kommun” –  
2018-10-25 (BSN 2018/0155)  
§ 191 Motion från Christer Wallin (M) samt Klas Svanberg (M) ”Hjälp 
Drottningsstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck 
planområdet på Ladugårdsmarken 4:14” – 2018-10-25  
§ 192 Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill 
(M) ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag” – 
2018-10-25 (BSN 2018/0418)  

Skolinspektionen 
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till 
Lunds kommuns klagomålshantering (Stinsens förskola) – beslut 
2018-11-12 (BSN 2018/1032)  
Uppföljning av beslut gällande Tunaskolan LIG i Lunds kommun – 
beslut 2018-11-13 (BSN 2018/0120) 

Politikerrapport (BSN 2018/0475) 
Ungdomsting 59 – 2018-11-23 

Skrivelse från FotbollsAlliansen Lunds kommun 
Svar på skrivelse – FALKs synpunkter på MFF-akademi i Södra 
Sandby  – 2018-12-03 (BSN 2018/0188) 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 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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 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 186 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. Beslut om yttrande i 
detaljplaneärendes utställningsskede i de fall där nämnden i tidigare 
skede inte haft någon erinran över detaljplanen.  
Personalärenden: 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. 

Veberöd delegationsbeslut, förteckning 2-3  
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Mottagande av elev som är 
folkbokförd i annan kommun. Upprättande av interkommunalt avtal. 

Linero/Tuna/Östra Torn delegationsbeslut, förteckning 4  
Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblock vid 
föräldraledighet eller arbetslöshet. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november   2018 
dnr BSN 2018/0007 

Beslut 

BSN beslutar 
att     anse   delegationerna föredragna och därmed tagna till 

handlingarna. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Barn- och skolnämnden Protokoll 18 (18) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

§ 188 Skoldirektören informerar 
 

Regeringen har gett Skolverk i uppdrag att i dialog med huvudmän 
genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna ska riktas till 
skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte 
fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få svåra 
förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. 

Skolverket har tagit ut två skolor i Lunds kommun – Fågelskolan, 
Vikingaskolan – i skolutvecklingsprojekt ”Samverkan för bästa 
skola”. 

Under tre år erbjuder Skolverket de utvalda skolorna personlig 
kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg 
beroende på vilka utvecklingsbehov som finns. Skolverkets stöd och 
lösningar bygger på beprövad erfarenhet. I arbetet samarbetar 
Skolverket tätt med flera forskare från olika lärosäten.  
 
Den 20 december skriver nämnden och förvaltningsdirektören under 
avtalet med Skolverket. 
  
 

 


