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Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-08-23 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) 

Astrid Rugsveen (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Cornelia Kramer (L) 

Eva Wagner (KD) 

  

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

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

Erland Stensson (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V) 

  

Ersättare Per Jakobsson (M) 

Viggo Marsvik (M) 

Erik Kanders (L) 

Fredric Strimell (C) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

 

Justerare Astrid Rugsveen (M) 

  

Paragrafer § 99-109 

  

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

måndag 28 augusti 2017 kl 11:00 
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Underskrifter  

  
Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  
Ordförande  

 Kenth Andersson (S) 

  

  
Justerare  

 Astrid Rugsveen (M) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2017-08-23 

  
Paragrafer § 99-109 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-08-30 Datum då anslaget tas ned 2017-09-21 

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

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
  



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 3 (16) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-08-23 BSÖ 2017/0413  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 

§ 99 Föredragningslistan och val av justerare ............................................................................. 4 

§ 100 Inkomna skrivelser ............................................................................................................... 5 

§ 101 Delegerade beslut ................................................................................................................. 7 

§ 102 Information från Forum för samråd ..................................................................................... 9 

§ 103 Redovisning av inkomna klagomål för perioden 170110-170630 ..................................... 10 

§ 104 Revidering av delegations- verkställighets- och attestordning 2017 ................................. 11 

§ 105 Återkoppling av kommunfullmäktige beslut 2017-04-27 gällande Revinge ..................... 13 

§ 106 Remiss: Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) ....... 15 

§ 107 Sekretess: Anmälan av frånvaro som överstiger 20 procent enligt skollagen 7 kap för 

170315-170615 ............................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 108 Sekretess: Svar på anmälningar från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. 

Del 20.5.7 ..................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 109 Sekretess: Anmälan av åtgärder mot kränkande behandling enligt skollagens 6 kap 

10§ ............................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 4 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-08-23   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 99 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

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

ersättare Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum måndagen 

den 28 augusti 2017 kl 11.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  
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§ 100 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen 

§204 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med budget för 

2018 – 2017-05-23  

§205 Tillsättning av ny förvaltningschef till ny skolorganisation – 2017-

05-23 

§207 Förhyrning av lokaler till nya barn- och skolnämnden – 2017-05-23  

§211 Beställning av om- och tillbyggnad av förskolan Enestugan i 

Genarp – 2017-05-23   

Protokoll från kommunfullmäktige 

§138 Uppföljning av Riktlinjer och åtgärder för ett ökat bostadsbyggande 

i Lunds kommun – 2017-06-01  

§149 Medborgarförslag om en idrottshall i Dalby – 2017-06-01  

(BSÖ 2016/0827)  

§161 Jakob Lundberg (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- 

och skolnämnd Lund Öster – 2017-06-14  

§163 Fördjupad analys och handlingsplan med åtgärder för jämställda 

löner – 2017-06-14  

§165 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med budget för 

2018 – 2017-06-14   

Protokoll från servicenämnden  

§55 Samlad måltidsorganisation; fortsatt utredningsuppdrag –  

2017-06-07   

Protokoll från barn- och skolnämnd Lunds stad  

§62 Slutrapport ”Organisation och finansiering för nyanlända elever, 

särskild belysning av resursfördelningen för studiehandledning (EVP-

uppdrag från kommunfullmäktige juni 2016) – 2017-06-21   

Protokoll från utbildningsnämnden  

§82 Ansökan från Dagmammorna i Öresund om rätt till bidrag att starta 

pedagogisk omsorg – 2017-06-21 (BSÖ 2017/0355)    

Tjänsteskrivelse från barn- och skolförvaltning Lund Öster 

Svar till utbildningsförvaltningen gällande ansökan från Dagmammorna i 

Öresund om rätt till bidrag att starta pedagogisk omsorg – 2017-06-14 

(BSÖ 2017/0355)   

Forum för samråd 

Killebäcks arbetsområde 2017-05-17   

Skolinspektionen 

Anmälan om modersmålsstöd i Lunds kommun – beslut 2017-06-09  
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Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Svaleboskolan – 

beslut 2017-06-22 (BSÖ 2017/0141)   

Barn- och elevombudet 

Anmälan om kränkande behandling vid Killebäckskolan – beslut 2017-

06-21 (BSÖ 2017/0298)  

Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande 

behandling vid Svaleboskolan – 2017-06-26 (BSÖ 2017/0061) 

Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande 

behandling vid Häckebergaskolan – 2017-06-26 (BSÖ 2017/0113)   

Skrivelse 

Skrivelse från föräldrar med barn på Torna Hällestads förskola – 2017-

07-07 (BSÖ 2017/0401)   

Sveriges Kommuner och Landsting 

Interimsavtal om kopiering i skolorna – cirkulär 2017-06-21 

Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever cirkulär 17:36 

– 2017-06-22 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 juli 2017 

dnr BSÖ 2017/0006 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-08-23. 

Beslut expedieras till: 

Akten 
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§ 101 Delegerade beslut  
Dnr BSÖ 2017/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om 

avskrivning/nedskrivning av fordran om högst 1 basbelopp.   

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.   

Delegat 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38 och 39 inom team Södra Sandby, 

förteckning 4-11  

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 

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

12-19 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativ 

chef. Beslut om förkortad uppsägningstid, vid entledigande på den 

anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika 

förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativ chef vid ny-, 

åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.  

 

Delegat 50, 51, 53, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 20-

25 

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 och 63 inom team Genarp, förteckning 26-28  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och förskolechef. Tjänstledighet som ej 
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är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen och förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd 

anställning som inte är verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Barn-och  skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 juli 2017 

dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-08-23. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 102 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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§ 103 Redovisning av inkomna klagomål för 
perioden 170110-170630 

Dnr BSÖ 2017/0069 

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 5 klagomål 

varav ett är anonymt. Två av ärendena är elevrelaterade. De övriga 

handlar om fler dricksvatten kranar i skolan, att följa kommunens policy 

vid inköp av påskfjädrar och önskemål om mer information om vad som 

planeras i Genarp framöver. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 juli 

2017 dnr BSÖ 2017/0069  

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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§ 104 Revidering av delegations- 
verkställighets- och attestordning 2017 

Dnr BSÖ 2017/0366 

Sammanfattning 
Delegationsordningen sammanställer nämndens överlämnande av 

beslutsrätt till tjänstemän i förvaltning och verksamhet.  

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

Till följd av pensionsavgång inom Killebäcks ansvarsområde och 

förändrat barnantal inom Team Södra Sandby har en översyn av 

skolledningen gjorts och från och med 2017-08-01 består skolledningen 

inom Team Södra Sandby av följande: 

-          Rektor tillika verksamhetschef för Killebäcks ansvarsområde 

(Killebäckskolan, Revinge skola, Österskolan, Reveljen och Stinsen) och 

Fågelsångs ansvarsområde (Uggleskolan, Fågelsång och Almbacken) 

-          Rektor tillika förskolechef för Reveljen och Stinsen 

-          Rektor tillika verksamhetschef för Byskolan, Björkbacken, 

Solbacken, Hallonbacken och Nyponbacken 

-          Rektor tillika förskolechef för Fågelsång och Almbacken 

-          Rektor tillika förskolechef för Björkbacken, Solbacken, 

Hallonbacken och Nyponbacken 

-          Rektor för Revinge skola och Österskolan 

-          Rektor för F-3 på Uggleskolan 

-          Rektor för 4-6 på Uggleskolan 

-          Rektor för årskurs 4-9 på Killebäckskolan 

-          Rektor för årskurs F-3 på Byskolan  

Delegationsordningen har även kompletterats med förtydligande gällande 

ansvar för beslut om mottagande av barn som hör till annan kommun.  

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 

2017-08-23. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 14 juli 2017 

dnr BSÖ 2017/0366 
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Beslut 

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

skolnämnd Lund Öster och förvaltning från och med 2017-08-23 i 

enlighet med förvaltningens förslag. 

  

Beslut expedieras till: 

Rektorer inom BSF Lund Öster  

Naturskolechefen  

Akten   
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§ 105 Återkoppling av kommunfullmäktige 
beslut 2017-04-27 gällande Revinge 

Dnr BSÖ 2017/0405 

Sammanfattning 
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en reviderad 

resursfördelningsmodell som började gälla 1 januari 2017. Ett av 

kriterierna för att ersättning ska utgå är att skolan ska ha minst 40 elever, 

vilket Revinge skola för närvarande inte har. Barn- och skolnämnd Lund 

Öster beslutade den 25 januari 2017 att ge sin förvaltning och presidium i 

uppdrag att föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 

Revinge skolas förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017 att ge BSN Öster i 

uppdrag att aktivt arbeta för att Revinge skola åter ska få minst 40 elever. 

  

Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att återrapportera till 

kommunstyrelsen om planering av annonsering och ett öppet hus den 2 

oktober 2017 kl 14.00-18.00 2017 för vårdnadshavare med barn från 

Revinge/Skatteberga för att försöka öka barn- och elevantalet på Revinge 

skola och förskola. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 augusti 

2017 dnr BSÖ 2017/0405 

 Kommunfullmäktige beslut den 27 april 2017, § 116 dnr KS 2017/0120. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     återrapportera till kommunstyrelsen om planering av annonsering 

och ett öppet hus den 2 oktober 2017 kl 14.00-18.00 för 

vårdnadshavare med barn från Revinge/Skatteberga för att försöka 

öka barn- och elevantalet på Revinge skola och förskola. 

Protokollsanteckningar 
Protokollsanteckning för hela nämnden.  

Revinge byförenings åtgärder för Revinge skola: 

 

Vad vi har gjort 

1. Delat ut informationsblad till alla invånare i Revingeby med 

information om läget, uppmaning till engagemang samt utnyttjande av 

nätverk för att marknadsföra skolan.  
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2. Delat ut informationsblad till Skatteberga, med omnejd med 

information om skolan och dess fördelar.  

3. Väckt opinion via sociala medier.  

4. Insändare i Skånska Dagbladet.  

5. Öppet brev till Lunds kommun.  

6. Mailkorrespondens med alla partier i kommunfullmäktige.  

7. Arrangerat möte med byföreningen och politiker i Centerpartiet för 

diskussion.  

8. Medverkat på möte med BSN Lund Öster.  

9. Tydliggjort för kommunpolitiker att frågan om skolans välmående är 

starkt kopplat till nybyggnation och ifrågasatt inaktivitet inom detta 

område. Påpekat att grunden för problem med underlag till skolan 

kommer från avsaknad av övergripande utvecklingsplan för byn.   

Planerade aktiviteter: 

1. Fortsatt opinionsbyggande via sociala medier och informationsblad i 

höst, lagom till skolvalet. 

2. Utskick till närliggande byar om skolans fördelar. 

3. Hjälpa till med öppet hus på skolan för att möjliggöra för alla 

intresserade i närliggande byar att se hur fin skolan är. Information till 

närliggande byar om öppet hus.  

4. Fortsatta påtryckningar på politiker. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Verksamhetschef Killebäcks ansvarsområde  

Akten   
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§ 106 Remiss: Fler nyanlända elever ska 
uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 
2017:54) 

Dnr BSÖ 2017/0398 

Sammanfattning 
Utredningen har i uppdrag (dir. 2016:67) att analysera och exemplifiera 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i 

grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos 

elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i 

grundskolans senare år. 

I betänkandet exemplifieras forskning och resultat från olika 

granskningar om mottagande och organisation av nyanlända elevers 

utbildning och lärande. 

De föreslagna åtgärderna är fortsatt statsbidrag till lovskola i årskurs 8 

och 9, ökade möjligheter till anpassning av nyanländas utbildning, 

förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet, nyanlända elever ska 

få ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F, Skolverket ska ges 

uppdrag om att ta fram ett generellt bedömningsstöd m. m., en statlig 

utredning bör tillsättas om ämnena svenska och svenska som andraspråk, 

ensamkommande barn ska ha rätt till modersmålsundervisning, 

nyanlända svenska elever ska få en individuell studieplan samt ett mer 

flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen 

Lunds kommun är en av 61 remissinstanser som senast den 27 oktober 

2017 ges möjlighet att lämna synpunkter på förslagen eller materialet i 

betänkandet. 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att instämma i 

betänkandets förslag att fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till 

gymnasiet under förutsättning att kommunen får ekonomisk 

kompensation. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 augusti 

2017 dnr BSÖ 2017/0398  

Utbildningsdepartementets betänkande Fler nyanlända elever ska uppnå 

behörighet till gymnasiet, SOU 2017:54 
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Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     instämma i betänkandets förslag att fler nyanlända elever ska uppnå 

behörighet till gymnasiet under förutsättning att kommunen får 

ekonomisk kompensation. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten 


