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Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-02-22 klockan 18.30–20.00 

  

Ledamöter Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Rita Borg (S) 

Ola Christiansson (S) 

Astrid Rugsveen (M) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Eva Wagner (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Charlotte Svanberg (M) 

Viggo Marsvik (M), tjänstgörande för Cornelia Kramer (L) 

Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Kenth Andersson (S) 

Erland Stensson (V), tjänstgörande för Klara Westby (MP) 

  

Ersättare Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Sara Petersson, Bitr. förvaltningschef, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

 

 

Justerare Karin Nilsson (C) med Per Jakobsson (M) som ersättare 

  

Paragrafer § 17-36 

  

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

      fredag 24 februari 2017 kl 08:00  

Underskrifter  

  
Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  
Ordförande  

 Dennis Svensson (MP) 

  

  
Justerare  

 Per Jakobsson (M) 

 



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 2 (28) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-02-22 BSÖ 2017/0063  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2017-02-22 

  
Paragrafer § 17-36 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-02-28 Datum då anslaget tas ned 2017-03-22 

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

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 17 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

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

Per Jakobsson (M). Justering äger rum fredagen den 24 februari 2017 

kl 08.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  
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§ 18 Månadsvis information om 
lokalsituationen för förskola/skola 
inom Lund Öster 

Dnr BSÖ 2017/0009 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2009-06-10 att få 

information varje månad om lokalförändringar.  

Följande lokalförändringar har skett sedan föregående information som 

lämnades till nämnden den 14 december 2016.   

Dalby 

Dalby Södra – Beslut §158 2016-11-23  att hos Kommunstyrelsen igen 

beställa en skola för två paralleller F-6 med idrottshall, och därmed 

beställer detaljplan för denna enhet. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 

i mars 2017enligt uppgift från kommunkontoret.  

Markanvisningstävling för bostäder till nyanlända pågår i Dalby. Lunds 

kommun har sålt cirka 20 000 kvm mark planlagd för bostadsändamål i 

den södra delen av Påskagänget III.  Ca 180 lägenheter skall byggas 

varav 50 lägenheter till nyanlända i ett första skede. Kan komma att 

påverka behovet snabbt.  

Möllebackens förskola – Tomtutredning klar.   

Östra Möllagård förskola – Tomtutredning klar. Ärendet avvaktar 

Lundafastigheters diskussioner med LKF.   

Genarp  

Markanvisningstävling för att ordna bostäder åt nyanlända – 40 

lägenheter. Beslut om vinnande förslag fattas av Tekniska nämnden 

2017-03-22. Kan komma att påverka behovet av förskole- och 

grundskolplatser sannolikt redan 2018.   

Enestugans förskola – Kommunstyrelsen behandlar ärendet i april 2017 

enligt uppgift från kommunkontoret.   

Södra Sandby  

Björkbackens förskola- Förskoleverksamheten flyttar till Nyponbacken 

under sommar 2017 på grund av vikande barnunderlag. Möjlighet till att 

ha förskoleklass/fritids i Björkbackens nuvarande lokaler istället 

undersöks.  Paviljong på Byskolans tomt kan sägas upp.   

Nyponbackens förskola – Tomtutredning klar.   

Veberöd  

Svaleboskolan- Lundafastigheter utreder alternativa placeringar av nytt 

kök och matsal.  
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Idalaskolan – Kommunstyrelsen behandlar ärendet i mars 2017 enligt 

uppgift från kommunkontoret.  

Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 30 januari 2017 

dnr BSÖ 2017/0009 inklusive bilaga Barn- och skolnämnd Lund Öster 

2009-06-10 §73 dnr BSÖ 2009/0021 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden godkänner informationen, 

att     finansiering sker genom särskild ordning enligt den nya 

lokalinvesteringsprocessen. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 19 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen  

§22 Lönekartläggning 2016 – 2017-01-11 

Protokoll från kommunfullmäktige 

§302 Utveckling av e-förslag – 2016-12-20 

Servicenämnden  

§2 Utredning samlad måltidsorganisation – 2017-01-11   

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning 

Lund Öster, Utbildningsförvaltning  

Uppföljning av förslag till åtgärder för Utbildningsförvaltningen, Barn- 

och skolförvaltningarna Lund stad och Lund Östers arbete med att stärka 

barnets rättigheter 2016/2017   

Skolverket  

Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2017 – beslutsmeddelande  

2017-01-0 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0006 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-02-22. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 20 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. 

Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om 

avskrivning/nedskrivning av fordran om högst 1 basbelopp. Beslut om 

krav på att ställa egen bil till förfogande i tjänsten, eller att egen bil får 

användas i tjänsten och tecknande av bilavtal. 

Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis 

boende.   

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.   

Delegat 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 och 39 inom team Södra Sandby, 

förteckning 3-11  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet 

som ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor tillika 

förskolechef. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande på 

den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika 

förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd 

anställning som inte är verkställighet.   

Delegat 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby, 

förteckning 12-20   

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativa 

chefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för personal 

underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning av personal 

underställd rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och 

administrativa chefen vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är 

verkställighet.  

 

Delegat 50, 51, 53, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 21-25 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Beslut om 
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förkortad uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen 

begäran, för personal underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning 

av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika 

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

verkställighet.  

Skolärenden: Beviljande/avslag av skolskjuts med undantag för SL 10:40 

samt ärende 3.2 och 3.8 i delegationsordningen. Mottagande av barn/elev 

som tillhör annan kommun.   

Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 26-29  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet, 

som inte är reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande 

på den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen. 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 3 februari 

2017 dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-02-22. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 21 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.   
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§ 22 Årlig redovisning av beslut om 
undantag från riktlinjer för resor och 
transporter 2016 

Dnr BSÖ 2017/0095 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-07 beslut om riktlinjer för resor och 

transporter för de anställda och förtroendevalda i Lunds kommun. För 

förtroendevalda gäller i första hand de regler för förtroendevaldas resor 

som beslutats av kommunfullmäktige 2006-10-26. Vid lokala resor 

rekommenderar riktlinjerna i första hand gå eller cykla, i andra hand åka 

buss eller tåg och i tredje hand åka bil. Vid resor inom Skåne och utanför 

Skåne i första hand överväga alternativ till resan såsom telefonmöten, e-

post, video- eller webbkonferenser, i andra hand åka buss eller tåg och i 

tredje hand annat färdmedel. 

Till nämnden lämnas en sammanställning av beslut om undantag från 

riktlinjer för resor och transporter, som gäller för nämndens 

verksamhetsområde.  Detta är ett informationsärende för Barn- och 

skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0095  

Riktlinjer för resor och transporter beslutades av kommunstyrelsen 2010-

04-7 §115 Dnr KS 2009/0234 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden godkänner redovisningen. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten   
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§ 23 Bokslut 2016 
Dnr BSÖ 2017/0060 

Sammanfattning 
År 2016 erhöll Barn- och skolnämnd Lund Öster 670,3 mnkr i 

kommunbidrag. Den redovisade nettokostnaden för samma period blev 

671,1 mnkr vilket innebär ett underskott på - 0,8 mnkr. Detta resultat ska, 

enligt kommunens regelverk, korrigeras för outnyttjade anslag och 

tillkommande kostnader.   

Följande korrigeringar föreslås för år 2016:   

Fler barn och elever: + 6,7 mnkr 

Högre skolskjutskostnader än anslag: + 0,4 mnkr 

Outnyttjat anslag till öppen förskola: - 0,6 mnkr 

Outnyttjat anslag till små skolor på mindre orter: - 0,9 mnkr 

Kompensation för handikapps- och lokalanpassningar + 0,8 mnkr 

 

Summa korrigeringar + 6,4 mnkr  

Om föreslagna korrigeringar beviljas blir den slutliga budgetavvikelsen 

  + 5,6 mnkr för 2016. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0060  

Bilaga 1 Redovisning av 2016 års ekonomiska utfall. 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna 2016 års bokslut. 

Beslut expedieras till: 

Verksamhetschefer och rektorer  

Akten   
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§ 24 Årsanalys 2016 
Dnr BSÖ 2017/0060 

Sammanfattning 
Nämndens årsanalys är dels ett underlag till kommunkontorets 

sammanställning av kommunens samlade årsredovisning och dels en 

samlad redovisning för nämnden. Förvaltningen har sammanställt 

årsanalysen enligt de anvisningar kommunkontoret lämnat. 

Enligt bokföringen 2016 har nämndens budgetramar överskridits med 0,8 

miljoner. Avvikelsen ska korrigeras enligt regelverket om 

resultatöverföringar med avdrag respektive kompensation beroende på 

utförd verksamhet som genomförts under eller över ursprungsbudget. 

Följande korrigeringar föreslås, miljoner kronor: 

Fler barn och elever än budgeterat + 6,7 

Kostsammare skolskjutsar +0,4 

Lägre kostnader för bidrag till liten skola -0,9 

Ej utnyttjat anslag till öppen förskola -0,6 

Kompensation för lokalanpassningar +0,8 

Summa korrigeringar + 6,4 miljoner 

Resultat efter korrigeringar +5,6 miljoner. 

De största orsakerna till den positiva avvikelsen är lägre lokalkostnader, 

+3 miljoner, högre föräldraavgifter, +1,6 miljoner och lägre kostnader för 

Naturskolan och Gröna skolgårdar, +0,7 miljoner. 

Överskottet på lokalkostnader beror bland annat på lägre kostnader för 

avskrivningar och räntor till följd av återhållsamhet i investeringar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2017-02-03 

Årsanalys 2016  

Bilaga 1 Uppföljning BSN antal och skolpeng 2016  

Bilaga 2 Årsredovisning 2016 Barn och skolnämnd Lund Öster  

Bilaga 3 Nämndens verksamhetsredovisning 2016  

Bilaga 4 Naturskolans verksamhetsrapport 2016  

Bilaga 5 Naturskolans kursprogram 2017 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna årsanalys 2016 enligt bilaga 1 -5, 

att     översända årsanalysen till kommunstyrelsen. 
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Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Verksamhetschefer och rektorer  

Akten   
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§ 25 Barn- och skolnämnd Lund Östers 
begäran om överföring av 
budgetavvikelser från 2016 till 2017 

Dnr BSÖ 2017/0060 

Sammanfattning 
Barn och skolnämnd Lund Östers totala budgetavvikelse för 2016 är 0,8 

mnkr. Efter reglering, enligt bilaga 1, återstår en budgetavvikelse på +5,6 

mnkr som nämnden öskar överföra som tilläggsanslag till 2017. 

Nämnden begär ingen utökning av investeringsramen för 2017. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0060  

Bilaga 1 – Barn- och skolnämnd Lund Östers begäran om överföring av 

budgetavvikelse från 2016 till 2017  

Bilaga 2 – Uppföljning av antal placerade elever och barn 2016 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     hos kommunstyrelsen anhålla om att 2016 års budgetavvikelse efter 

korrigeringar överförs till 2017 med 5,6 mnkr. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  

Kommunstyrelsen  

Rektorer och verksamhetschefer  

Akten 
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§ 26 Årlig uppföljning och redovisning av 
lärartätheten i förskola och grundskola 
för Lunds kommun 2016 

Dnr BSÖ 2017/0094 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge Barn- och skolnämnd Lund Öster i 

uppdrag att årligen följa och redovisa lärartätheten på kommunnivå till 

kommunstyrelsen. Det gäller verksamhetsformerna förskola, 

förskoleklass och grundskola.  

Lunds kommun har 12,53 elever per lärare i grundskolan, detta är en 

ökning med 0,92 elever jämfört med föregående år. Antal elever per 

pedagogisk personal är 10,55, vilket ökade med 0,76 elever jämfört med 

2015 års siffror. I förskolekklass är det 14,86 elever per årsarbetare, en 

ökning med 0,58 elever. I förskolan är det 5,23 barn per årsarbetare, en 

ökning med 0,16 barn jämfört med år 2015. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0094 Kommunkontorets beslut den 1 juli 2013, § 

249  

Skrivelse från (S), (V), (MP) samt (DV) ”Viktigt med korrekt 

skolstatistik den 2013-04-16 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     översända rapporten till kommunstyrelsen samt 

att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten   
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§ 27 Utvecklingskatalogen 2017 
Dnr BSÖ 2017/0074 

Sammanfattning 
Barn och skolförvaltning Lund Öster har årligen sammanställt en katalog 

där aktuella utvecklingsarbeten presenteras. Fr o m 2015 års katalog 

läggs den in på Inloggad (kommunens intranät) och Lund Östers hemsida 

och trycks inte längre upp pappersexempelar. Utvecklingskatalogen 

kommer därmed fortlöpande att kunna uppdateras med aktuell 

information.   

Barn- och skolförvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen 

om Utvecklingskatalog 2017 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning tjänsteskrivelse den 3 februari 2017, dnr BSÖ 

2017/0074  

Utvecklingskatalog 2017 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     lägga informationen om Utvecklingskatalog 2017 till handlingarna. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 18 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28 Skadegörelserapportering kvartal 3 
och 4 samt helår för 2016 

Dnr BSÖ 2016/0632 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens verksamheter ska 

använda sig av ett skadegörelserapporteringssystem. Varje skola/förskola 

ska själva rapportera i skadegörelserapporteringssystemet vid all form av 

skadegörelse från sönderslagen papperskorg till bränder och inbrott. 

Ärendet redogör för skadegörelseläget under kvartal 3 och 4 samt helår 

där sammanlagt 119 anmälningar skett vilket är en ökning jämfört med 

tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 januari 

2017 dnr BSÖ 2016/0632  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 28 september 2016, § 118  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 april 2009, § 22 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     lägga informationen till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 19 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 Yttrande över skrivelse från S, MP och 
C angående läxhjälp i Lunds skolor 

Dnr BSÖ 2016/0843 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet har kommit in med en 

skrivelse till Barn- och skolnämnden Lund Öster rörande läxhjälp i 

Lunds skolor. 

Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Det forskningsbaserade arbetssättet 

bygger på ett vetenskapligt förhållningsätt som bör genomsyra 

verksamheten. Det finns idag en bred konsensus om betydelsen av att 

lärare kan koppla sin undervisning och kompetensutveckling till den 

senaste forskningen om god undervisning. Den vetenskapliga grund som 

finns kring läxor är begränsad och de forskningsresultat som finns kring 

läxor är tvetydiga. Studier finns som visar att läxor ger ett ganska litet 

resultat, framförallt för yngre barn. Vidare har flertalet av skolorna 

beviljats statsbidrag för anordnande av läxhjälp till elever.   

 

Barn – och skolförvaltningen föreslår att nämnden avslår skrivelsen. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse 2017-02-03, 

dnr BSÖ 2016/0843  

Skrivelse från S, MP och C angående läxhjälp i Lunds skolor 

  

Yrkanden 
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Ola Christiansson (S), Dennis 

Svensson (MP) och Elsa Christersson (MP)   

att     det i de skolor som väljer läxor som kräver individuellt stöd i Lund 

Öster ska ge möjlighet till läxhjälp gärna i samverkan med 

fritidshemsverksamhet eller ideella organisationer samt   

att    uppföljningen av skolornas arbete med läxhjälp genomförs inom 

ramen för förvaltningens rutiner för intern kontroll.  

Karin Nilsson (C) yrkar bifall till Rita Borgs yrkande.  

Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag   

att     nämnden avslår skrivelse från S, MP och C angående läxhjälp i 

Lunds skolor. 



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 20 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.  

Ordförande ställer proposition på yrkandena   

Ja till Rita Borgs (S) yrkande 

Nej till Hanna Gunnarssons (V) yrkande   

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

med fleras yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     det i de skolor som väljer läxor som kräver individuellt stöd i Lund 

Öster ska ge möjlighet till läxhjälp gärna i samverkan med 

fritidshemsverksamhet eller ideella organisationer samt   

att    uppföljningen av skolornas arbete med läxhjälp genomförs inom 

ramen för förvaltningens rutiner för intern kontroll.  

Beslut expedieras till: 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet  

Rektorer för grundskolan  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 21 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 Medarbetarenkät BSF Lund Öster 2016 
Dnr BSÖ 2017/0038 

Sammanfattning 
Medarbetarenkäten 2016 genomfördes i hela Lunds kommun samtidigt 

under perioden 7 – 20 november. Medarbetarenkäten var gemensam för 

hela Lunds kommun och enkäten hade 2016 ett nytt format. Den bestod 

av färre antal frågor, var enkel och överskådlig och alla arbetsplatser fick 

snabb återkoppling på sitt resultat. Framtagandet av enkäten genomfördes 

i samverkan med de fackliga organisationerna och representanter från 

kommunens olika verksamheter för att skapa en delaktighet i 

utformningen. Medarbetarenkäten syftar till att få en bild av hur 

medarbetarna i Lunds kommun upplever sin arbetssituation. Resultatet i 

enkäten visar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns 

utrymme för förbättringar. Medarbetarenkäten ska fungera som ett 

verktyg för utveckling och bidra till förverkligande av Lunds kommuns 

vision, verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.   

Resultatrapporten visar på ett högt svarsdeltagande i förvaltningen. 

Förvaltningen har ett relativt högt resultat på HME-frågorna (Hållbart 

medarbetarengagemang). På frågorna om arbetsmiljö fick förvaltningen 

lägre medelvärden. Varje arbetsplats har eller kommer påbörja arbetet 

med det egna resultatet för medarbetarenkäten och ta fram 

handlingsplaner för de utvecklingsområden de anser bör prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0038  

Bilaga 1 Resultat medarbetarenkät 2016 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     lägga informationen till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 

Skolledarna 

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 22 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 Översyn av förskoleorganisationen i 
Södra Sandby tillföljd av minskad 
barnantal 

Dnr BSÖ 2017/0084 

Sammanfattning 
Befolkningsprognosen visar på ett vikande antal förskolebarn och en 

översyn av förskoleorganisationen har gjorts i Södra Sandby. 

Verksamheten i Björkbackens förskola i By ansvarsområde kan flyttas 

till Nyponbackens förskola i Killebäcks ansvarsområde. På 

Nyponbackens tomt finns redan en paviljong - Solbacken som tillhör By 

ansvarsområde. Samtidigt överförs verksamheterna på Nyponbackens 

tomt till Bys ansvarsområde helt och hållet. Byggnaden Björkbacken kan 

i stället användas för förskoleklassverksamhet inom By ansvarsområde. 

Det skulle innebära att en hyrd paviljong inom By ansvarsområde kan 

avvecklas. Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd 

Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 februari 

2017 dnr 2017/0084 

Yrkanden 
Astrid Rugsveen (M) yrkar med instämmande av Hanna Gunnarsson (V), 

Dennis Svensson (MP), Rita Borg (S) och Ola Christiansson (S) att 

återremittera ärende till förvaltningen. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     återremittera med uppdrag till arbetsutskottet den 8 mars 2017 att 

diskutera frågan tillsammans med någon ansvarige från team Södra 

Sandby. 

  

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ ställer sig positiv till att ärendet återremitteras. 

Beslut expedieras till: 

Rektorer i Södra Sandby  

Lundafastigheter  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 23 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 Urvalsprinciper med förtydligande för 
placering i förskoleklass i Lunds 
kommun 

Dnr BSÖ 2016/0821 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltningarna i Lunds stad och Lund Öster har påbörjat 

en översyn av urvalsprinciper kopplat till skolvalet. Första steget i denna 

översyn är att ta fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass. 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förvaltningarnas och rektorernas 

erfarenheter från de senaste årens arbete med skolvalet men också utifrån 

de överklaganden som har gjorts i ett antal fall 2015 och 2016 i Lund. 

Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid 

placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna 

granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds 

kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till 

förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik 

mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i 

förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna 

kommer att yttra sig om Kommunrevisionens granskning i början av 

2017. 

Barn och skolförvaltning Lund Öster föreslår att nämnden fastställer 

följande urvalsprinciper för placering i förskoleklass: 

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet 

3. Vårdnadshavares önskemål 

När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån 

följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder. 

3. Aktiva val prioriteras före icke- val 

4. Syskonförtur 

5. Relativ närhet  

Vidare behövs ett förtydligande och en definition av dessa principer som 

kan utgöra ett stöd för rektorer och förvaltningarna i syfte att säkerställa 

att urvalet görs på ett rättssäkert sätt. Beslut om förtydligade principer 

bör fattas innan urvalsprocessen påbörjas under våren 2017. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 februari 

2017 dnr BSÖ 2016/0821  

Bilaga 1 - Urvalskriterier till förskoleklass, förtydligande och definition 



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 24 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper med 

förtydligande för placering i förskoleklass. 

Beslut expedieras till: 

Barn- och skolnämnd Lunds stad  

Rektorer inom BSF Lund Öster  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 25 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 Förslag på samordning av elevhälsan i 
Lunds kommun 

Dnr BSÖ 2017/0097 

Sammanfattning 
Under hösten 2015 kartlade Barn- och skolnämnd Lunds stad, Barn- och 

skolnämnd Lund Öster samt Utbildningsnämnden förutsättningarna för 

att förbättra elevhälsan på uppdrag av kommunfullmäktige. 

Kartläggningen rapporterades till nämnderna i mars 2016 och 

behandlades i kommunfullmäktige i augusti 2016.  

 

Samtidigt under hösten 2015 genomförde Lunds kommuns revisorer en 

granskning av elevhälsan. Ett av förbättringsområdena som 

rekommenderades i revisionsrapporten var att ”de tre nämnderna bör 

gemensamt ta initiativ till, och ge förutsättningar för, att det finns 

nödvändiga former för organiserad samordning på övergripande nivå” 

vad gäller elevhälsan. Vid denna tidpunkt var endast skolläkare och 

skolsjuksköterskor samordnade, däremot inte övriga yrkeskategorier 

inom elevhälsan, såsom skolpsykolog, kurator och specialpedagog.   

I april 2016 tillsatte skoldirektörerna en arbetsgrupp med uppgift att 

utarbeta ett förslag på samordning av elevhälsans uppdrag, organisering 

och bemanning. I december 2016 lämnade arbetsgruppen sitt förslag 

enligt följande.   

Arbetsuppgifter, som gäller uppföljning till huvudmannen, att utarbeta 

och erbjuda kompetensutveckling samt när det är relevant i utrednings- 

och utvecklingsuppdrag, ska göras med hjälp av personal på 

förvaltningarnas skolkontor/kansli tillsammans med rektorer och 

verksamhetschefer. Varje förvaltning utser en utvecklingsledare, som får 

ansvar för frågor som rör elevhälsan. Förslag på att inrätta en gemensam 

enhet, Enheten för medicinskt ledningsansvar, bestående av en 

medicinskt ledningsansvarig skolöverläkare, skolsköterska och 

skolpsykolog och som organisatoriskt ska underställas förvaltningschefen 

för utbildningsförvaltningen. Vidare förslag på att det bildas en styrgrupp 

för elevhälsofrågor bestående av representanter från förvaltningarnas 

ledningsgrupper samt en utvecklingsledare som sekreterare. Styrgruppen 

ska regelbundet träffa Enheten för medicinskt ledningsansvar samt vid 

behov utvecklingsledarna med inriktning mot elevhälsa. Arbetsgruppen 

anser att de forum och nätverk för elevhälsopersonal, som redan finns 

idag, bör få ökad likvärdighet och kvalitetsutveckling.  

 

Efter två läsår ska konceptet för samordning av elevhälsan i Lunds 

kommun utvärderas och styrgruppen ansvarar för att utvärderingen 

genomförs. 



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 26 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 januari 

2017 dnr BSÖ 2017/0097  

Förslag på samordning av elevhälsan i Lunds kommun 2016-12-13 

Utbildningsförvaltningen 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     uppdraget i kartläggning av elevhälsan som gavs 

utbildningsförvaltningen i samarbete med Barn- och 

skolförvaltning Lunds stad och Barn- och skolförvaltning Lund 

Öster härmed är återrapporterat och godkänt. 

Beslut expedieras till: 

Utbildningsnämnden  

Barn- och skolnämnd Lunds stad  

Arkivet   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 27 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 34 Remiss: Kommunrevisionens 
genomförda granskning av 
kommunens riktlinjer vid placering av 
barn i förskola, förskoleklass och 
grundskola 

Dnr BSÖ 2016/0755 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag 

att granska om ansvariga nämnder följer lagstiftning och 

domstolsutlåtanden angående placering av barn/elever i förskola, 

förskoleklass och skola. Kommunrevisionen har begärt att barn- och 

skolförvaltning Lund Öster ska yttra sig över rapporten ”Granskning av 

kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass och 

grundskola”.  

  

Utifrån resultatet rekommenderas barn- och skolnämnderna i Lunds 

kommun säkerställa 

att det finns styrning och intern kontroll avseende placeringar av barn och 

elever, 

att information kring turordningsprinciper för placering i förskola finns 

tillgänglig för vårdnadshavare, 

att riktlinjer tas fram för placering i förskoleklass och grundskola 

att det finns en tydlig samordning kring beslut om placeringar så att 

beslut fattas på lika grunder oavsett skola 

att delegationsrätten är lika inom barn- och skolnämnderna för att säkra 

en likvärdig beslutandegång vid avslag. 

Vidare önskar revisorerna svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas 

och när dessa kommer att vidtas. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 januari 

2017 dnr BSÖ 2016/0755 

Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, 

förskoleklass och grundskola, Revisionsrapport oktober 2016 



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 28 (28) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

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

förvaltningens tjänsteskrivelse: 

att det finns styrning och intern kontroll avseende placeringar av barn och 

elever, 

att information kring turordningsprinciper för placering i förskola finns 

tillgänglig för vårdnadshavare, 

att det under 2017 tas fram riktlinjer för placering i förskoleklass och 

grundskola 

att det inför 2018 finns en tydlig samordning kring beslut om placeringar 

så att beslut fattas på lika grunder oavsett skola. 

att delegationsrätten är lika inom barn- och skolnämnden 2018 för att 

säkra en likvärdig beslutandegång vid avslag. 

Beslut expedieras till: 

Lunds kommuns revisorer  

Akten 


