
 

   

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (25) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-01-25 BSÖ 2017/0002  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal. Södra Sandby, 2017-01-25 klockan 18.30–20.25 

  

Ledamöter Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Rita Borg (S) 

Ola Christiansson (S) 

Astrid Rugsveen (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Klara Westby (MP) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Cornelia Kramer (L) 

Eva Wagner (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Margareth Hansson (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S) 

  

Ersättare Viggo Marsvik (M) 

Elsa Christersson (MP) 

Erland Stensson (V) 

Fredric Strimell (C) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Sara Petersson, Bitr förvaltningschef, BSNLÖ 

Robert Dahlqvist, Rektor tillika verksamhetschef, BSNLÖ 

Ingela Andréasson, Rektor tillika förskolechef, BSNLÖ 

Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Karin Nilsson (C) med Astrid Rugsveen (M) som ersättare 

  

Paragrafer § 1-16 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 

      fredag 27 januari 2017 kl 09:00 
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Underskrifter  

  
Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  
Ordförande  

 Dennis Svensson (MP) 

  

  
Justerare  

 Karin Nilsson (C) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2017-01-25 

  
Paragrafer § 1-16 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-01-31 Datum då anslaget tas ned 2017-02-22 

  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolkontoret, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 1 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och 

ersättare Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum fredagen 

den 27 januari 2017 kl 09.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  

Inledning: Robert Dahlqvist, rektor tillika verksamhetschef, och Ingela 

Andréasson, rektor tillika förskolechef, ger en kort presentation. Båda 

kommer från Genarps ansvarsområde. 
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§ 2 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen  

§370 Interkommunal ersättning 2017 – 2016-12-07  

§404 Begäran om utökad driftsram på grund av nya lokaler – 2016-12-

07   

Protokoll från kommunfullmäktige 

§281 Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) motion ”Inför gemensam 

rättning av nationella prov” – 2016-11-24 (BSÖ 2016/0470)   

Tekniska nämnden 

§128 Införande av nya hastighetsgränser i Södra Sandby och Genarp – 

2016-08-17 (BSÖ 2016/0769)   

Servicenämnden  

§71 Personalmåltidspris 2017 – 2016-12-07   

Barn- och skolnämnd Lunds stad  

§122 Beslut om urvalsprinciper för placering i förskoleklass i Lunds 

kommun – 2016-12-14 (BSÖ 2016/0821)   

Utbildningsnämnden  

§139 Fastställande av ersättningsbelopp till Modersmålscentrum för 

modersmålsstöd och studiehandledning 2017 – 2016-12-14   

Minnesanteckningar från Forum för samråd  

Killebäcks ansvarsområde 2016-09-28, 2016-11-21   

Förvaltningsrätten i Malmö  

Dom 2016-11-15 (BSÖ 2016/0617)   

Skolinspektionen 

Uppföljning av beslut avseende Reveljens förskola i Lunds kommun – 

beslut 2016-12-19 (BSÖ 2016/0469)   

Skolverket  

Redovisning av statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för 

matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 – 

beslutsmeddelande 2016-11-22  

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lärare 

höstterminen 2016 – beslut 2016-11-28  

Statsbidrag för Lärarlyftet II HT 2016 – beslutsmeddelande 2016-11-28  

Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek juli-december 2016 – 

beslutsmeddelande 2016-12-01 Statsbidrag för Lärarlönelyftet för 2016-

07-01 – 2016-12-31 – beslut 2016-12-01  

Redovisning av statsbidrag för Läslyftet läsåret 2015/16 – 

beslutsmeddelande 2016-12-02   
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Kommunala funktionshinderrådet  

Protokoll 2016-12-06   

Skrivelse  

Skrivelse från S, MP och C angående läxhjälp i Lunds skolor – 2016-12-

09 (BSÖ 2016/0843) 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 2016 

dnr BSÖ 2017/0006 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2017-01-25. 

Beslut expedieras till: 

Akten 
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§ 3 Delegerade beslut  
Dnr BSÖ 2017/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på 

befattningar direkt under skoldirektören. Lönesättning av personal på 

befattningar direkt under skoldirektören vid ny-, åter- eller förlängd 

anställning som inte är verkställighet. Övrig lönesättning 

(Löneöversynsförhandlingar, justering av lön under pågående 

avtalsperiod). Disciplinåtgärder inklusive uppsägning eller avsked i 

situationer då vederbörande grovt åsidosatt sina åliggande gentemot 

arbetsgivaren, samt uppsägning på grund av arbetsbrist.  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och 

tjänster för belopp om högst 10 basbelopp. Beslut om 

avskrivning/nedskrivning av fordran om högst 1 basbelopp.  

Skolärenden: Beslut om krav på att ställa egen bil till förfogande i 

tjänsten, eller att egen bil får användas i tjänsten och tecknande av 

bilavtal. Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis boende.  

Övriga ärenden: Besluta om vidaredelegering av beslut i ärenden till 

anställd inom barn- och skolförvaltningen med undantag av ärenden 

förtecknade i bilaga A.   

Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan 

kommun om interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av 

barn/elev i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem.   

Biträdande förvaltningschefens delegationsbeslut, förteckning 3  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på 

befattningar direkt under biträdande förvaltningschef. Lönesättning av 

personal på befattningar direkt under biträdande förvaltningschef vid ny-, 

åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.   

Delegat 33, 35 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 4-6  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av 

personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika 

förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är 

verkställighet.   

Delegat 41, 44, 46, 47 och 49 inom team Dalby, förteckning 7-12 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativa 

chefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativa chefen vid ny-

, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.  
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Delegat 50, 51, 53, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 13-

18 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Beslut om 

förkortad uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen 

begäran, för personal underställd rektor tillika förskolechef. 

sLönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen 

och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte 

är verkställighet.   

Delegat 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 19-21  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av 

personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika 

förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är 

verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 januari 2017 

dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2017-01-25. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 4 Information från Forum för samråd 
Dnr BSÖ 2013/0118 

Sammanfattning 
Enligt Skollagen 4 kap. § 13-14 ska det vid varje förskole- och skolenhet 

finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och 

vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för 

enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 

vårdnadshavarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster, huvudmannen för 

verksamheten, har valt att delta med två adjungerade representanter vid 

dessa möten, en från majoriteten och en från oppositionen. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2013-03-20 att ha 

Information från Forum för samråd som en stående punkt på sin 

föredragningslista. Under denna punkt ger representanterna en muntlig 

rapportering till nämndens ledamöter från Forum för samråds senaste 

möten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 2013-03-20 §41 dnr BSÖ 

2013/0118 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
Inget beslut fattas av nämnden.   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 10 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-25   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 Redovisning av inkomna klagomål för 
perioden 160701-161231 

Dnr BSÖ 2016/0137 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska arbeta med 

klagomålshantering inom hela, eller delar av, nämndens 

verksamhetsområde. Barn- och skolnämnd Öster har beslutat om rutiner 

för handläggning av klagomål inom nämndens verksamhetsområde och 

att klagomålen redovisas till nämnden 2 gånger per år.  

För den aktuella perioden har det kommit in till förvaltningen nio 

klagomål varav två är anonyma. Fem av ärendena handlar om förskolan – 

om personalomsättning, titulering utan föreskollärarlegitimation, 

förskoleplacering, bra mottagande vid inskolning och om en studerande 

från Västerås som har blivit inspirerad av en förskolas arbete inom Grön 

Flagg. De övriga fyra ärendena handlar om öppettider på fritidsklubb, 

läxhjälp för skolskjutselever, städning av gymnastikhall och om 

skolornas nya sidor på lund.se. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 januari 

2017 dnr BSÖ 2016/0137 Kommunstyrelsens beslut av den 7 februari 

2002 § 55    

Barn och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     lägga redovisningen av inkomna klagomål till handlingarna. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 6 Revidering delegations- 
verkställighets- och attestordning 

Dnr BSÖ 2016/0223 

Sammanfattning 
Delegationsordningen sammanställer nämndens överlämnande av 

beslutsrätt till tjänstemän i förvaltning och verksamhet.  

 

Förslag till revidering av delegations-, verksamhets- och attestordning:   

Till följd av pensionsavgångar har en översyn av organisationen av 

skolledningen inom Genarps ansvarsområde gjorts och från och med 1 

januari 2017 består skolledningen av följande: 

Rektor tillika verksamhetschef som ansvarar för hela Genarps 

ansvarsområde 

Rektor tillika förskolechef med ansvar för Enestugan, Häckeberga 

förskola och pedagogisk omsorg i Genarp 

Rektor tillika förskolechef med ansvar för årskurserna F-3 i Häckeberga 

skola samt Welins förskola 

Rektor med ansvar för årskurserna 4-9 i Genarps skola   

Delegationsordningen föreslås ändras för att tydliggöra vilket ansvar som 

åligger vem.  

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster ska fastställa revidering av delegations- 

verksamhets- och attestordning och gälla från och med 2017-01-25.  

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 december 

2016 dnr BSÖ 2016/0223   

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     fastställa delegations-, verksamhets- och attestordning för Barn och 

skolnämnd Lund Öster och förvaltning från och med 2017-01-25 i 

enlighet med förvaltningens förslag. 

  

Beslut expedieras till: 

Rektorer inom BSF Lund Öster  

Naturskolechefen  

Akten   
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§ 7 Fastställande av handlingsplan för 
intern kontroll 2017 

Dnr BSÖ 2016/0857 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i reglementet för intern kontroll, 2005, fastställt 

ramarna för nämnders och styrelsers internkontrollarbete.   

Enligt reglementet ska nämnden årligen fastställa en handlingsplan för 

intern kontroll för kommande år. Handlingsplanen för 2017 innehåller 

dels kommungemensamma kontrollaktiviteter, beslutade av 

kommunstyrelsen och dels kontrollaktiviteter som nämnden själv väljer.   

Nämndens egna kontrollaktiviteter har tagits fram enligt den tidplan och 

organisation som nämnden fastställt. I november var ärendet uppe för 

riskprioritering.  

Kommungemensamma kontrollaktiviteter enligt kommunstyrelsens 

beslut: 

Att kommunens handläggningstider bidrar till god service till 

medborgarna 

Att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga signaler 

vid upprepad sjukfrånvaro följs 

Att tillbudsrapporteringen är tillräcklig 

Kontrollaktiviteter som nämnden prioriterat: 

Befolkningsprognosen inte tillförlitlig, risk för felplanering av lokaler  

Granskning av e-fakturor  

Köptrohet mot kommunens avtal 

Mervärdesskatten lyfts på felaktigt sätt 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-28 Handlingsplan 

för intern kontroll 2017  

Bilaga 1 Handlingsplan för intern kontroll 2017  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 14 december 2016 § 174  

Kommunstyrelses beslut den 7 december 2016 § 366  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 november § 156  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 19 november 2014, § 162 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna handlingsplanen för intern kontroll för 2017. 
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Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Kommunrevisionen  

Verksamhetscheferna  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 14 (25) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-25   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 Information om det ekonomiska läget 
för Revinge skola 

Dnr BSÖ 2016/0850 

Sammanfattning 
En förändring i den reviderade resursfördelningsmodellen är ersättning 

till små skolor på landsbygden, detta för att behålla attraktivitet och 

skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling i hela kommunen. 

För att skapa möjligheter för en god kvalité i undervisningen för eleverna 

utgår en särskild ersättning under förutsättning att nedanstående kriterier 

uppfylls:  

 

Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra Sandby, 

Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby  

Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten 

Skolan ska endast ha skolår F-3 

Skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 elever per årskurs)  

Uppfylls kriterierna utbetalas extra skolpeng månadsvis upp till 54 

elever.   

Denna förändring innebär att Revinge skola inte kommer uppfylla sista 

kriteriet som säger att skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 

elever per årskurs). Det vill säga ingen ersättning kommer att utbetalas 

till Revinge skola, vilket kommer medföra ekonomiska konsekvenser. 

Revinge skola går då minste om 14 extra skolpeng varje månad vilket 

motsvarar 75 400 kr per månad och 904 800 kr per år, räknat på dagens 

skolpeng.  

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta att snarast meddela 

förvaltningen och skolledning hur situationen ska hanteras. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 

2017 dnr BSÖ 2016/0850 Kommunfullmäktige beslut den 15-16 juni 

2016, § 143. 

Yrkanden 
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M), 

Charlotte Svanberg (M), Cornelia Kramer (L), Eva Wagner (KD) och 

Dennis Svensson (MP) 

 

att     nämnden uttalar att Revinge skola ska vara kvar,   

att     nämnden ger i uppdrag till förvaltningen tillsammans med presidiet 

att ha en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott om Revinge skolas 
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förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi, därefter återkomma till 

nämnden för vidare beslut och hantering.  

 

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar 

att     nämnden uttalar att skolan i Revingeby ska vara kvar. Kriterierna 

för det extra ekonomiska stödet för små skolor ägs av 

kommunfullmäktige och denna fråga måste därför snarast diskuteras av 

både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.   

Ordförande ställer proposition på yrkandena   

Ja till Karin Nilssons (C) yrkande  

Nej till Hanna Gunnarsson (V) yrkande   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons 

(C) med fleras yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     Revinge skola ska vara kvar,   

att     ge i uppdrag till förvaltningen tillsammans med presidiet att ha en 

dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott om Revinge skolas 

förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi, därefter återkomma 

till nämnden för vidare beslut och hantering. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef för Killebäcks ansvarsområde  

Rektorer inom Team Södra Sandby  

Akten   
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§ 9 Yttrande över skrivelse från L - 
Lärarlönelyftet ska ge permanenta 
lönehöjningar 

Dnr BSÖ 2016/0754 

Sammanfattning 
I skrivelse från Liberalerna 2016-10-10 anger man att Lärarlönelyftet bör 

vara permanent och att respektive Barn- och skolnämnd bör fastställa 

principer för Lärarlönelyftet.  

 

De principer som tillämpas i Lunds kommun är samma principer/kriterier 

som Utbildningsdepartementet och skolverket anger i Förordning 

2016:100.  

 

Frågan om lönehöjningen ska vara permanent eller inte kan inte avgöras 

av respektive Barn- och skolnämnd då det är Kommunfullmäktige som 

beslutar om kommunens ekonomiska ramar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skol förvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 

december 2016 dnr BSÖ 2016/0754 

Skrivelse från Liberalerna 2016-10-10 

Yrkanden 
Cornelia Kramer (L) yrkar bifall till skrivelsen 

att   fastställa principerna för Lärarlönelyftet i enlighet med det förslag 

som utarbetats av förvaltningscheferna, med den ändringen att 

lönehöjningarna ska vara permanenta. 

  

Rita Borg (S) yrkar bifall med instämmande av Karin Nilsson (C), Astrid 

Rugsveen (M) och Hanna Gunnarsson (V) till förvaltningens förslag 

att     inte göra något ställningstagande gällnade principer för 

Lärarlönelyftet då detta redan är reglerat i förordning och föreskrift, 

att     lämna frågan om permanent lönehöjning till kommunstyrelsen för 

fortsatt handläggning. 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.  

Ordförande ställer proposition på yrkandena   

Ja till Cornelia Kramers (L) yrkande  

Nej till Rita Borgs (S) yrkande  
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Rita Borgs (S) 

med fleras yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     inte göra något ställningstagande gällnade principer för 

Lärarlönelyftet då detta redan är reglerat i förordning och föreskrift, 

att     lämna frågan om permanent lönehöjning till kommunstyrelsen för 

fortsatt handläggning. 

Reservationer 
Cornelia Kramer (L) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Akten   
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§ 10 Remiss: Genomförd granskning av 
grundskolornas arbete för att 
motverka kränkande behandling 

Dnr BSÖ 2016/0818 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett 

Revisionsfirman Ernst & Young uppdrag att granska barn-och 

skolnämnderna avseende deras arbete för att motverka kränkande 

behandling. Barn- och skolnämnden Lund Öster har fått 

revisionsrapporten för yttrande senast den 31 januari 2017.   

I yttrandet föreslås Barn- och skolnämnd Lund Öster fastställa   

att det är infört i delegationsordningen att rektor ska utreda och vidtaga 

åtgärder mot kränkande behandling, samt besluta   

att en rutin införs under 2017 för att planerna mot kränkande behandling 

ska anmälas till nämnden.   

att det i kommande revidering av Policyn kommer göras en översyn i 

syfte att förtydliga skrivningen så att det säkerställs att vårdnadshavaren 

kontaktas så fort som möjligt i de ärenden som gäller diskriminering och 

kränkande behandling.   

att det med anledning av de nya reglerna i diskrimineringslagen 

(2008:567) som införs den 1 januari 2017görs en översyn av rutinerna så 

att såväl skollagens krav på planer mot kränkande behandling och 

dokumentationskravet enligt diskrimineringslagen uppfylls.   

att nuvarande likabehandlingsplaner innehåller kartläggningar av 

verksamheten samt tydliga och uppföljningsbara mål och att dessa 

är utlagda på respektive skolas webbplats som hittas via www.lund.se. 

Planerna läggs även ut i GAFE och det åligger rektor på varje enhet att se 

till att dessa är uppdaterade.   

att det i den kommunövergripande strategin med utbildningsinsatser 

ingår arbete kring frågor om kränkningar på internet.   

Att det utifrån elevenkäten Lunken görs en analys avseende frågorna som 

berör diskriminering och kränkande behandling   

Vidare föreslås Barn- och skolnämnd Lund Öster fastställa   

att vi överenskommit med socialförvaltningen att använda oss av en 

nationell skrift för föräldrar till barn från och med förskoleåldern som 

stöd kring frågor om vad som händer på nätet, Hjälp till föräldrar att 

stötta barnen på internet.   
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att såväl förvaltningen som nämnden efter föreläggande från 

Skolinspektionen den 29 september 2016 nu är förvissad om att berörd 

förskolechef och berörda medarbetare är införstådda med vilka krav som 

ställs samt vilka rutiner som finns vad det gäller att anmäla till såväl 

förskolechef som till huvudmannen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolnämnd Lund Östers  tjänsteskrivelse den 21 december 

2016 dnr 2016/0818  

Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 

behandling. Missiv den 16 november 2016 Granskning av 

grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling. Rapport 

november 2016 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     avge yttrande till Lunds kommuns revisorer i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Genomförd granskning av 

grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling ” 

          Vilket innebär:   

att det är infört i delegationsordningen att rektor ska utreda och vidtaga 

åtgärder mot kränkande behandling, samt besluta   

att en rutin införs under 2017 för att planerna mot kränkande behandling 

ska anmälas till nämnden.   

att det i kommande revidering av Policyn kommer göras en översyn i 

syfte att förtydliga skrivningen så att det säkerställs att 

vårdnadshavaren  kontaktas så fort som möjligt i de ärenden som 

gäller diskriminering och kränkande behandling.   

att det med anledning av de nya reglerna i diskrimineringslagen 

(2008:567) som införs den 1 januari 2017görs en översyn av 

rutinerna så att såväl skollagens krav på planer mot kränkande 

behandling och dokumentationskravet enligt diskrimineringslagen 

uppfylls.   

att nuvarande likabehandlingsplaner innehåller kartläggningar av 

verksamheten samt tydliga och uppföljningsbara mål och att dessa 

är utlagda på respektive skolas webbplats som hittas via 

www.lund.se. Planerna läggs även ut i GAFE och det åligger rektor 

på varje enhet att se till att dessa är uppdaterade.   

att det i den kommunövergripande strategin med utbildningsinsatser 

ingår arbete kring frågor om kränkningar på internet.   

att det utifrån elevenkäten Lunken görs en analys avseende frågorna som 

berör diskriminering och kränkande behandling   

Vidare föreslås Barn- och skolnämnd Lund Öster fastställa 

att båda skolnämnderna överenskommit med socialförvaltningen att 

använda sig av en nationell skrift för föräldrar till barn från och 
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med förskoleåldern som stöd kring frågor om vad som händer på 

nätet.   

att såväl förvaltningen som nämnden efter föreläggande från 

Skolinspektionen den 29 september 2016 nu är förvissad om att 

berörd förskolechef och berörda medarbetare är införstådda med 

vilka krav som ställs samt vilka rutiner som finns vad det gäller att 

anmäla till såväl förskolechef som till huvudmannen. 

Beslut expedieras till: 

Lunds kommuns revisorer  

Akten   
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§ 11 Remiss: Medborgarförslag om en 
idrottshall i Dalby 

Dnr BSÖ 2016/0827 

Sammanfattning 
Nämnden har fått en remiss om ett medborgarförslag där 

kommuninvånare framför behov av ytterligare idrottshall i Dalby för att 

täcka behovet för klubb- och fritidsverksamhet. Förvaltningen redogör 

för skolnämndens uppdrag och hänvisar till att ärendet beslutas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 december 

2016 dnr BSÖ 2016/0827 Medborgarförslag inkommen 24 november 

2016 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     överlåta till Kultur- och fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen att 

svara på om det är aktuellt med ny idrottshall i Dalby. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Kultur- och fritidsnämnden  

Akten   
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§ 12 Revidering av information och avgifter 
för den kommunala 
förskoleverksamheten, pedagogiska 
omsorgen och skolbarnomsorgen i 
Lunds kommun med 
tillämpningsanvisningar 

Dnr BSÖ 2017/0003 

Sammanfattning 
I ”Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten, 

pedagogiska omsorgen och skolbarnsomsorgen i Lunds kommun med 

tillämpningsanvisningar” finns uppräknat vad som räknas som inkomst 

och vad som inte räknas som inkomst. Under vad som inte räknas som 

inkomst behöver vi lägga till etableringsersättning som betalas ut till 

nyanlända från Försäkringskassan.   

Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till beslut att tillställa 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om revidering av 

”Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten, 

pedagogiska omsorgen och skolbarnsomsorgen i Lunds kommun med 

tillämpningsanvisningar” med tillägg etableringsstöd under det som inte 

räknas som inkomst. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 22 

december 2016 dnr BSÖ 2017/003 Information och avgifter för den 

kommunala förskoleverksamhet, pedagogiska omsorgen och 

skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar rev 

2016-02-25 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     tillställa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om 

revidering av ”Information och avgifter för den kommunala 

förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och 

skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar”, 

med tillägg etableringsstöd under det som inte räknas som inkomst. 

Beslut expedieras till: 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad 

Akten   
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§ 13 Fortsatt planering för pedagogisk 
omsorg inom BSF Lund Öster 

Dnr BSÖ 2017/0053 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 143, om ekonomi- 

och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017. I EVP 

ingår beslut om (s. 57-59 i protokollet) att fasa ut pedagogisk omsorg till 

2017. Kommunfullmäktiges beslut överklagades och utfasning av 

pedagogisk omsorg genomfördes inte. 

I samband med ny resursfördelningsmodell och budget 2017 förändras de 

ekonomiska förutsättningarna för pedagogisk omsorg. Från och med 

2017 ges samma ekonomiska förutsättningar för pedagogisk omsorg som 

för förskolan. Vilket innebär en lägre barnpeng för pedagogisk omsorg än 

tidigare. 

Förutsättningarna i respektive geografiskt område redovisas inför 2017 

och de olika krav som ställs på pedagogisk omsorg respektive förskola. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9  januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0053  

Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 11 augusti 

2016 dnr BSÖ 2016/0618 

Bilaga 1 Schema och Bilaga 2 Lista barndagvårdare BSF Lund Öster 

2016-08-10 

Kommunfullmäktige beslut den 15 juni 2016, § 143 dnr KS 2016/0074 

Yrkanden 
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP) och 

Cornelia Kramer (L) 

att     utfasning sker när barnunderlaget minskar, så att verksamhet inte 

går att bedriva.  

 

 

Astrid Rugsveen (M) yrkar med instämmande av Charlotte Svanberg 

(M), Karin Nilsson (C) och Eva Wagner (KD) 

att     BSN Lund Öster fortsätter att erbjuda pedagogisk omsorg.  
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Hanna Gunnarsson (V) yrkar 

att     skicka frågan om utfasning av dagbarnvårdare till 

kommunfullmäktige för avgörande. 

Om ledamöterna väljer att ändå fatta beslut i frågan så kommer 

Vänsterpartiet att lägga ner sin röst. Vi menar att beslutet är principiellt 

och därmed hör hemma i kommunfullmäktige, men att det också är 

lämpligt att återigen ta diskussion i kommunfullmäktige då det var där 

ärendet startade. Barn- och skolnämnderna har nu berett ärendet och 

kommunfullmäktige kan fatta beslut i frågan helt i enlighet med 

beredningskravet. 

Beslutsgång 
Det finns således två förslag till beslut.   

Ordförande ställer proposition på Astrid Rugsveens (M) yrkande   

att     BSN Lund Öster fortsätter att erbjuda pedagogisk omsorg.  

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner 

följande propositionsordning. 

Ja till Astrid Rugsveens (M) yrkande  

Nej till Rita Borgs (S) yrkande   

Omröstningen utfaller med 4 röster för, 6 röster emot och 1 röst avstår.  

 

Margareth Hansson (S) Nej  

Dennis Svensson (MP) Nej  

Rita Borg (S) Nej  

Ola Christiansson (S) Nej  

Klara Westby (MP) Nej  

Hanna Gunnarsson (V) Avstår  

Karin Nilsson (C) Ja  

Astrid Rugsveen (M) Ja  

Charlotte Svanberg (M) Ja  

Cornelia Kramer (L) Nej  

Eva Wagner (KD) Ja   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Rita Borgs (S) 

med fleras yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     utfasning sker när barnunderlaget minskar, så att verksamhet inte 

går att bedriva. 
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Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Se protokollsbilaga 1.   

Astrid Rugsveen (M), Charlotte Svanberg (M), Eva Wagner (KD) och 

Karin Nilsson (C) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.  

Se protokollsbilaga 2. 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ anser att frågan om dagbarnvårdarna är en 

principiellt viktig fråga för både kommunen och dess invånare. Därför 

bör beslutet om dagbarnvårdarna fattas av Lunds kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 

Akten 
 
 


