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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-05-23 BSÖ 2017/0311  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-05-23 klockan 18.30–20.15 

  

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande 

Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Rita Borg (S) 

Charlotte Svanberg (M) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Cornelia Kramer (L) 

  

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Ola Christiansson (S) 

Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M) 

Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP) 

  

Ersättare Margareth Hansson (S) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Karin Nilsson (C) 

  

Paragrafer § 73-86 

  

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

måndag 29 maj 2017 kl 10:00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  

Ordförande  

 Kenth Andersson (S) 

  

  

Justerare  

 Karin Nilsson (C) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  

Sammanträdesdatum 2017-05-23 

  

Paragrafer § 73-86 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31 Datum då anslaget tas ned 2017-06-22 

  

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

  

  

Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 73 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

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

ersättare Hanna Gunnarsson (V). Justering äger rum måndagen 

den 29 maj 2017 kl 10.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  

 

 

  
  



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 5 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-05-23   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen 

§140 Kompetensförsörjningsplan 2017 – 2018 – 2017-04-05  

§148 Dialog Revingeskolan, (KF) – 2017-04-05 (BSÖ 2016/0850)   

Protokoll från kommunfullmäktige 

§79 Årsredovisning 2016 för Lunds kommun – 2017-03-30 

§81 Beställning av ny skola i Dalby – 2017-03-30 (BSÖ 2016/0310) 

§83 Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och Idrottshall Idala –  

2017-03-30 (BSÖ 2016/0656) 

§85 Socialnämndens remiss om Handlingsplan mot våld i nära relationer 

2017-2022 – 2017-03-30   

Protokoll från utbildningsnämnden  

§43 Gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation av 

omfattande behov av särskilt stöd – 2017-04-19   

Skrivelser 

Skrivelse från L – Kommunalt beslutsstöd till rektorer och kommunalt 

samarbete för ökad trygghet – 2017-04-20 (BSÖ 2017/0287) 

Svar på frågor från R. W. – 2017-04-13 (BSÖ 2017/0277)   

Lämna synpunkt 

Synpunkter från medborgare om grundskolan – 2017-04-04   

Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds 

kommuns klagomålshantering – beslut 2017-04-24 (BSÖ 2017/0064) 

Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan : 

utbildning så fort som möjligt – Rapport 2017   

Skolverket  

Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande för läsår 2017/18 – 

beslutmeddelande 2017-03-27  

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 

bidragsåret 2017/2018 – beslut 2017-03-29 Personalförstärkningar inom 

elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2017 – 

beslut 2017-04-26 

 

Förvaltningsrätten i Malmö 

Beslut 2017-04-26 – (BSÖ 2017/0244)  

Barn och skolnämnd Lund Öster 

Månadsrapport – april 2017 
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Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 maj 2017 

dnr BSÖ 2017/0006 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-05-23. 

Beslut expedieras till: 

Akten 
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§ 75 Delegerade beslut  
Dnr BSÖ 2017/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och 

tjänster för belopp om högst 10 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. Beslut om avskrivning/nedskrivning av 

fordran om högst 1 basbelopp.  

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 31, 33, 37 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 3-6  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet som ej är reglerad i lagar 

och avtal för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen. 

Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen vid 

ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet. 

 Skolärenden: Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavares 

önskemål.   

Delegat 41, 42, 43, 45, 47, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning 7-

13 

 Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor och tillika förskolechef och administrativa chefen. Beslut om 

förkortad uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes egen 

begäran, för personal underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning 

av personal underställd rektor och tillika förskolechef och administrativa 

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

Skolärenden: Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavares 

önskemål.   

Delegat 50, 51, 53 och 57 inom team Veberöd, förteckning 14-17 

 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 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 18-21  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 
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rektor tillika förskolechef. Tjänstledighet som ej är reglerad i lagar och 

avtal för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika 

förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika 

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

verkställighet. 

 Skolärenden: Mottagande av elev som hör till annan kommun. Beslut 

om särskild undervisning-hemundervisning. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 maj 2017 

dnr BSÖ 2017/0007 

  

Beslut 

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

sammanträdet 2017-05-23. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 76 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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§ 77 Månatlig rapport om beräknade 
budgetavvikelser 

Dnr BSÖ 2016/0822 

Sammanfattning 
Enligt nämndens beslut den 26 mars 2014 skall en sammanfattning av 

åtgärdsplanerna från enheter som prognostiserar underskott rapporteras 

till nämnden månadsvis. Rapporten ska även innehålla övriga 

prognostiserade budgetavvikelser. Prognosen är en förutsägelse om hur 

väl man lyckas anpassa kostnaderna till skolpengen vid kalenderårets 

slut. De enheter som befarar underskott ska planera för åtgärder för att 

minimera underskotten i en åtgärdsplan. Skolor och förskolor får 

skolpeng varje månad och ska anpassa kostnaderna till den.   

För nämnden totalt beräknas budgetavvikelsen bli 0 för helåret, före 

bokslutsregleringar.  

Prognosen för skolor och förskolor är sammanlagt +0,2 (-1,9) miljoner.  

Förändringen sedan föregående månad beror på nämndens beslut att 

fördela en del av överfört överskott från föregående år på 

verksamhetsområdena.   

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

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr BSÖ 

2016/0822  

Bilaga 1, 2017-05-05 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44 dnr 

BSÖ 2013/0668 

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 

Rektorer och verksamhetschefer  

Akten   
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§ 78 Rapport över antal inskrivna barn och 
elever för BSN Lund Öster - våren 2017 

Dnr BSÖ 2017/0302 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2011-04-26  om att 

rapportering av antal inskrivna barn och elever i verksamheten skall 

redovisas två gånger per år med mätpunkter den 15 april respektive 15 

oktober. Redovisning sker vid nämndsmötena påföljande månad.   

  

 Jämfört med april 2016 har antalet inskrivna barn i kommunal förskola 

minskat med 37 barn samt ökat med åtta barn i pedagogisk omsorg. 

Nettominskning i förskoleverksamheten totalt sett är 37 barn det senaste 

året.   

I april 2017 är 1 389 barn placerade i förskoleverksamheten på 89 

avdelningar vilket utgör 15,6 barn i snitt per grupp/avdelning. Det går 

5,54 barn per personal.  

Det är 3 490 elever som är inskrivna i kommunal grundskola i årskurs F 

tom årskurs nio. Flest elever går i förskoleklass där 400 elever är 

inskrivna. 

1 638 barn är inskrivna i fritidshem.   

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

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 

dnr BSÖ 2016/0302  

Barn- och skolnämndens beslut den 26 april 2011, § 50 dnr BSÖ 

2011/0003 

Beslut 

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

  

Beslut expedieras till: 

Team Dalby 

Team Genarp  

Team Södra Sandby  

Team Veberöd  

Akten   
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§ 79 Befolkningsprognos 2016-2023 
Dnr BSÖ 2017/0221 

Sammanfattning 
Befolkningsprognosen för perioden 2016-2023 visar en liten ökning av 

antalet barn och unga i åldrarna 1 – 15 år, från 5 660 vid årsskiftet 2016 – 

2017 till 5 680 individer 2023. Detta är en ökning med 20 barn och unga 

i de åldrar som barn och skolnämnden har ansvar för i förskola och skola. 

Antalet barn och unga i åldern 1-15 år prognostiseras att öka i Dalby, 

Veberöd samt minska i Södra Sandby och Genarp.   

Befolkningsprognosen är underlag för planering av verksamheten. 

Särskilt planeringen av lokalresurser kräver en god framförhållning, med 

tanke på att prognosen förutspår en ökad verksamhet kommer 

personalförsörjning också att bli en nyckelfråga för verksamheten. 

Jämfört med fjolårets prognos har prognosen totalt av antalet födda och 

antalet barn i åldrarna ett till fem år skrivits ner men antalet skolbarn 

förväntas vara fler än fjolårets prognos 2016-2023. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 maj 2017, 

dnr BSÖ 2017/0221 

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden  

Henrik Nygren, Kommunkontoret  

Skolledare inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster  

Akten 
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§ 80 Rapport över orsakerna till 
sjukfrånvaro och insatser inom BSF 
Lund Öster - våren 2017 

Dnr BSÖ 2017/0246 

Sammanfattning 
Barn och skolnämnd Lund Öster beslutade i oktober 2014 

- att   förvaltningen ska fortsätta det medvetna arbete som pågår både på   

förvaltningsnivå och kommungemensam nivå, för att minska 

sjukfrånvaron och   för att främja hälsa och en god arbetsmiljö.  

- att rapportera till nämnden en gång per termin   orsakerna till 

sjukfrånvaron samt vilka insatser som görs mot den. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 april 

2017 dnr BSÖ 2017/0246 

Barn- och skolnämnden Lund Öster beslut den 22 oktober 2014, § 143 

dnr BSÖ 2014/0746 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     fortsätta det medvetna arbete som pågår, både på förvaltningsnivå 

och kommungemensam nivå, för att minska sjukfrånvaron och för 

att främja hälsa och en god arbetsmiljö. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 81 Revidering av policy för ordning, 
trygghet och studiero 

Dnr BSÖ 2017/0288 

Sammanfattning 
Sedan den 1 juli 2011 tillämpas en ny skollag på utbildningen. I den 

Skollagen förtydligas lagstiftarens krav att utbildningen i skolan ska 

utformas på ett sådant sätt att alla barn och elever tillförsäkras en miljö 

som präglas av trygghet och studiero. Med anledning av den nya 

skollagen reviderade Barn- och skolförvaltning Lund Öster sin policy för 

ordning, trygghet och studiero den 31 augusti 2011. Den reviderade 

policyn tillämpades under två år, och behov av förtydliganden och tillägg 

uppkom och ny revision gjordes 28 augusti 2013. Vid uppföljning av 

Skolinspektionens beslut om elevers rätt till utbildning bad 

Skolinspektionen om en uppdaterad version av kommunens policy för 

ordning, trygghet och studiero där förutsättningarna för särskild 

undervisning skulle revideras. I korthet betyder det att särskild 

undervisning enl Skollagen 24 kap inte ska gälla elever som är avstängda 

som en disciplinär åtgärd.   

Eftersom Lunds kommun ombads av Skolinspektionen att revidera sin 

policy för ordning, trygghet och studiero när det gäller särskild 

undervisning så antog nämnden en ny reviderad policy i januari 2014.   

Sedan januari 2014 har policyn inte reviderats och eftersom det finns 

skolinspektionsärenden där policyn behöver biläggas är det också 

lämpligt att se över den. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 april 2017 

dnr BSÖ 2017/0288  

Barn och skolnämnd Lund Östers beslut den 29 januari 2014, § 15 dnr 

BSÖ 2013/0593  

Skollagen (2010:800)  

Skolverkets väglednings PM om Trygghet och studiero  

www.skolverket.se 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     anta den reviderade policyn för ordning, trygghet och studiero. 

Beslut expedieras till: 

Rektorer inom BSF Lund Öster  

Akten 
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§ 82 Revidering av policy angående 
likabehandling av barn och elever 
samt förebyggande av kränkande 
behandling av barn och elever 

Dnr BSÖ 2017/0289 

Sammanfattning 
Anmälningsplikten – skyldighet att anmäla, utreda och vidta 

åtgärder mot kränkande behandling (SL 6 §10)  

Lagen föreskriver att en lärare, förskollärare eller annan personal som får 

kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling är skyldig att anmäla till rektor eller 

förskolechefen. Rektor och förskolechef ska i sin tur anmäla till 

huvudmannen.  Skyndsamt ska utredning av anmälan göras av 

huvudmannen. För att detta ska kunna ske måste rektorn så snart som 

möjligt anmäla händelsen till huvudmannen. Skyndsamhetskravet måste 

uppfyllas. 

Rektorn är därför skyldig att skyndsamt anmäla till huvudmannen när 

rektorn får signal om eller har fått kännedom om att ett barn eller en elev 

kan ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten. Huvudmannen uppdrar åt rektor/förskolechef eller på den 

rektor utser att utreda och ansvara för utredningen av händelsen.. 

Huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder (6 kap. 10 § 

skollagen). 

Enligt förarbetena infördes anmälningsplikten för att säkerställa att 

bestämmelserna om skyldighet att utreda uppgifter om kränkande 

behandling och att vidta åtgärder blir tillräckligt effektiva. För att 

ytterligare betona vikten av effektivitet i dessa ärenden skrevs det in i 

lagen att huvudmannen skyndsamt ska utreda en anmälan (prop. 

2009/10:165 s. 332) 

Med anledning av att BEO/Skolinspektionen skärper tonen i sina beslut 

kring anmälningsskyldigheten görs nu ytterligare en revidering av 

policyn. 

Förtydligande:  

Anmälningsskyldigheten gäller i alla led och omfattar alla situationer där 

barn och elever upplever sig blivit utsatta för kränkande behandling. Det 

gäller alla kränkningar och även misstänkta kränkningar. Kränkande 

behandling behöver inte konstateras för att anmälan ska ske till rektor 

och rektor i sin tur till huvudman. Det får inte heller göras någon 

värdering av händelsen innan anmälan sker. (se Skolverkets Allmänna 
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råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, SKOLFS 

2012:10 s 26 ff.) 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 april 

2017 dnr BSÖ 2017/0289  

Skollagen 6 kap 10§ 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     anta den föreslagna reviderade policyn för dokumentation enligt 

diskrimineringslagen samt förebyggande mot kränkande 

behandling av barn och elever. 

Beslut expedieras till: 

Rektorer inom BSF Lund Öster  

Akten 
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§ 83 Remiss: Motion från Christoffer 
Brinkåker (SD) om handlingsplan för 
särbegåvade elever 

Dnr BSÖ 2017/0220 

Sammanfattning 
Christoffer Brinkåker (SD) har kommit in med en motion om 

handlingsplan för särbegåvade elever, ställd till Lunds 

kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Lunds kommun tar fram ett 

förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassade 

arbetsmetoder för särbegåvande elever i grundskolan. 

Svenska kommuner och landstings (SKL) har tagit fram en 

”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”, tillsammans med sju 

kommuner. Skolverket har också omfattande stödmaterial kring elever 

med särbegåvning som finns på Skolverket.se. 

En förutsättning, för att kunna identifiera och bemöta dessa elever på rätt 

sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling, är att skolorna har kunskap om elever med 

särbegåvning. Men att utöver SKL:s handlingsplan och Skolverkets 

omfattande material kring elever med särbegåvning, ha en ytterligare 

handlingsplan ser inte Barn- och skolförvaltningen att det finns behov av. 

Barn- och skolförvaltningen Lund Öster föreslår nämnden beslutar  

att skolorna i Lund Öster ser till att det finns kunskap om särbegåvade 

elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i undervisningen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr 

2017/0220  

Motion om handlingsplan för särbegåvande elever, Christoffer Brinkåker 

(SD)  

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete 

mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå 

och SKL  

Att arbeta med särskilt begåvade elever 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-

elever-1.230661 Skolverket 
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Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     skolorna i Lund Öster ser till att det finns kunskap om särbegåvade 

elever i syfte att kunna tillgodose dessa 

elevers behov i undervisningen. 

Beslut expedieras till: 

Christoffer Brinkåker (SD)  

Kommunfullmäktige  

Rektorer Lund Öster  

Akten   
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§ 84 Utse representanter för BSN Lund 
Öster till Modersmålscentrum  

Dnr BSÖ 2017/0310 

Sammanfattning 
Modersmålscentrum i Lunds kommun erbjuder modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst 

en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk 

används i hemmet. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     utse Rita Borg (S) till ledamot samt Per Jakobsson (M) till ersättare 

för BSN Lund Östers representation i Modermålscentrum. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Camilla Ekberg, Modersmålscentrum 

Akten 


