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Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-09-27 klockan 18.30–20.45 

  

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande 

Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Rita Borg (S) 

Ola Christiansson (S) 

Astrid Rugsveen (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Cornelia Kramer (L) 

Eva Wagner (KD) 

  

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

  

Ersättare Eva Strand (S) 

Margareth Hansson (S) 

Viggo Marsvik (M) 

Erik Kanders (L) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSNLÖ 

Heléne Henning, 4-6 rektor Uggleskolan 

Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Karin Nilsson (C) 

  

Paragrafer § 110-129 

  

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

måndag 2 oktober 2017 kl 08:30 

 

Underskrifter  
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Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  
Ordförande  

 Kenth Andersson (S) 

  

  
Justerare  

 Karin Nilsson (C) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2017-09-27 

  
Paragrafer § 110-129 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-10-04 Datum då anslaget tas ned 2017-10-26 

  
Förvaringsplats för protokollet  

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 110 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

Inledning:  

Heléne Henning, ny 4-6 rektor Uggleskolan Södra Sandby, ger en kort 

presentation för nämndens ledamöter.  

Inger Aldrin, utvecklingsledare, presenterar LUNK 2017. 

 

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

ersättare Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum måndagen 

den 2 oktober 2017 kl 08.30 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  
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§ 111 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 21 juni 2017.   

I Dalby har Påskagängets skola öppnats i förskolan Kattfotens lokaler. 

Byggmästaren i Skåne håller på att etablera sig på   plats på 

Nyvångskolan för åtgärder i inomhusmiljön. Kommunstyrelsen har tagit 

beslut om Enestugan   förskola 170523. Grupprum har skapats vid 

musiksal på Genarp skola. På   Byskolan i Södra Sandby har åtgärder 

gjorts för att säkerställa god   inomhusmiljö. Återstår mindre 

verksamhetsanpassningar som görs under hösten   2017. Lundafastigheter 

har ansökt om förlängning av paviljongerna för   Idalaskolan/Idala 

förskola. 

Svaleboskolan – Beslut KS 170816 §242 om att bygga nytt kök och   

matsal. 

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

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 25 augusti 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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§ 112 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen 

§237 Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna 

för att uppfylla målsättningen för gruppstorlek i förskolan – 2017-08-16 

(BSÖ 2016/0506)  

§236 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 

Lunds kommun 2016 – 2017-08-16 (BSÖ 2017/0257) §242 Beställning 

av matsal på Svaleboskolan i Veberöd – 2017-08-16 (BSÖ 2017/0254)   

Forum för samråd 

Killebäcks arbetsområde 2017-05-17   

Skolinspektionen 

Kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av 

förskolans kvalitet i Lunds kommun – beslut 2017-09-01   

(BSÖ 2017/0439)   

Lunds kommuns revisorer 

Genomförd granskning av grundskolornas arbete för att motverka 

kränkande behandling – uppföljning 2017 avseende särskilt elevärende, 

med fokus på barn- och skolnämnden Lunds stads uppföljning av 

individärenden – 2017-08-23 

(BSÖ 2016/0818) 

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 2017-09-27. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 113 Delegerade beslut  
Dnr BSÖ 2017/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på 

befattningar direkt under skoldirektören.  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och 

tjänster för belopp om högst 10 basbelopp.  

Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis 

boende.  

Förskoleärenden: Beslut om mottagande av barn som hör till annan 

kommun.   

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 befattning direkt under biträdande förvaltningschef vid ny-, 

åter- och förlängd anställning som inte är verkställighet.   

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

förteckning 4-10  

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.  

Skolärenden: Mottagande av barn/elev som hör till annan kommun.   

Delegat 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby, 

förteckning 11-19 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef. Lönesättning av 

personal underställd rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef 

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

Ekonomiska och administrativa ärenden: Beviljande/avslag av skolskjuts 

med undantag för SL 10:40 samt ärendena 3.2 och 3.8 i 

delegationsordningen. Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme 

före respektive efter ordinarie öppettider. 

Skolärenden: Mottagande av barn/elev som hör till annan kommun.  
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Delegat 50, 51, 53, 54 och 57 inom team Veberöd, förteckning 20-24 

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 25-28  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och förskolechef. Tjänstledighet som ej 

är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande 

på den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika 

verksamhetschef. 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 6 september 

2017 dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-09-27. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 114 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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§ 115 Delårsrapport per 2017-08-31 med 
bokslutsprognos 

Dnr BSÖ 2017/0192 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lund Östers delårsresultat per den 31 augusti 2017 

är +8,5 mnkr. Helårsprognosen beräknas till -0,9 mnkr, men ska enligt 

kommunens regelverk korrigeras för outnyttjade anslag och 

tillkommande kostnader. 

Följande korrigeringar föreslås: 

Kompensation för fler barn och elever: +2,7 mnkr 

Kompensation för skolskjutsar: + 0,3 mnkr 

Outnyttjat anslag till öppen förskola: -0,6 mnkr 

Outnyttjat anslag till små skolor på mindre orter: -1,0 mnkr 

Kompensation för hyror och handikappanpassningar: +0,2 mnkr 

Summan av föreslagna korrigeringar uppgår till 1,6 mnkr. Beviljas 

föreslagna korrigeringar blir det beräknade resultatet +0,7 mnkr. 

För investeringar beräknas också prognosen till 0 mnkr för helåret, då 

hela anslaget behöver förbrukas. 

Drygt ett femtiotal pedagogisk personal har gått en handledarutbildning 

(7,5 högskolepoäng) på Malmö Högskola för att på bästa sätt kunna vara 

handledare i Övningsförskolor och skolor för lärarutbildningens 

verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). 

Förskolans projekt kring Flerspråkighet har utvärderats och kommer att 

ligga till grund för alla språk framöver. Arabiska, engelska, polska, 

spanska och tyska ingick i pilotprojektet. 

Kommunfullmäktige beslöt 27 april 2017 att ge Barn- och 

skolförvaltning Lund Öster dispens att dela ut tilläggsresurs för små 

skolor till Revinge skola motsvarande 14 extra skolpengar för läsår 

2017/2018. Det saknas dock kostnadstäckning för våren 2017. 

Kommunfullmäktige har den 30 mars 2017 tagit beslut om att det skall 

byggas en ny förskola och skola för förskoleklass till årskurs tre på 

Idalaområdet i Veberöd och en ny skola i södra Dalby för årskurs F till 

sex. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den   8 september 

2017, dnr BSÖ 2017/0129  

Rapport till kommunstyrelsen ”Delårsrapport augusti Barn   och 

skolnämnd Lund Öster” (Bilaga 1),  

Uppföljning av antal barn och elever mot KF ram (Bilaga 2) 
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Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna bifogad delårsrapport 

att     överlämna Delårsrapport augusti Barn och skolnämnd Lund Öster 

till kommunstyrelsen 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 116 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 -0,9 miljoner för 

helåret, före bokslutsregleringar. Försämringen jämfört med föregående 

prognos beror främst på ökat köp av platser i fristående förskolor och 

specialskolor. Prognosen är fortfarande osäker vad gäller höstens barn- 

och elevtal som avräknas den 15 september. Prognosen förutsätter att 

utbetalade statsbidrag för lågstadiesatsning och fritidshemssatsning för 

läsåret 2016/2017 får behållas. 

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

Beslutsunderlag 
BSÖ Tjänsteskrivelse den 8 september 2017 dnr 0822,  

Bilaga 1, 2017-09-08, månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser 

augusti,  

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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§ 117 Remiss: Motion från Liberalerna - 
Förbättra och effektivisera städningen 
på våra skolor 

Dnr BSÖ 2017/0414 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning 

och föreslår att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på privat 

entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till 

samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Alla enheter inom barn och 

skolförvaltning Lund Öster har lokalvård i egen regi och 35 tjänster 

förutom Svaleboskolan som nyttjar Serviceförvaltningens städservice.   

Det är viktigt att vid eventuell upphandling av städning, att respektive 

enhet/skola är delaktiga och kan påverka processen/avtalet på ett bra sätt. 

Det bör finnas en samordnare i kommunen som ser till att eventuella 

avtal upprättas och följs upp. 

Genom Facility management borde våra lokaler skötas på bästa sätt och 

införandet av totalhyra 2013 var ett steg mot detta och möjliggör att 

verksamheten kan fokusera på kärnverksamheten. Arbetsuppgifter som 

personalansvar och vikarieanskaffning försvinner och rektorer får tid 

över till andra arbetsuppgifter och kan fokusera på kärnverksamheten 

d.v.s. barn och elever. Städning kan läggas ut på privat entreprenad men 

kan även utföras av Serviceförvaltningen som förvaltar våra fastigheter. 

Serviceförvaltningen kan få helhetsansvar för lokalerna inklusive 

lokalvård och vaktmästeri.   

Detta är Barn- och skolförvaltning Lund Östers svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 september 

2017, dnr BSÖ 2017/0414  

Remiss: Motion från liberalerna  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 september 

2015  

Barn och skolnämnd Lund Öster beslut § 152 Kommunfullmäktiges mål 

om städning på entreprenad (Dnr BSÖ 2015/0752) 

Yrkanden 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Ola 

Christiansson (S), Dennis Svensson (MP) och Elsa Christersson (MP) 

avslag av motionen och bifall till förvaltningens förslag.   

 

att    översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen.  
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Cornelia Kramer (L) yrkar tillstyrka motionen och bifall till 

förvaltningens förslag. 

 

Karin Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag,  men avslår 

Cornelia Kramers (L) yrkande om att tillstyrka motionen. 

Beslutsgång 
Det finns tre förslag till beslut. 

Nämnden yrkar bifall till Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande om 

avslag av motionen och bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen. 

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

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Serviceförvaltningen  

Akten   
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§ 118 Skadegörelserapportering kvartal 1 
och 2 för 2017 

Dnr BSÖ 2017/0364 

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 1 och 2 där 

sammanlagt 93 anmälningar skett vilket är en ökning jämfört med 

tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 juli 2017 

dnr BSÖ 2017/0364  

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   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 119 Rapport elevenkät LUNK 2017 
Dnr BSÖ 2017/0370 

Sammanfattning 
Lunds kommun genomför årligen LUNK (Lunds ungdomsenkät) riktad 

till alla elever i åk 5 och 8 samt vart annat till år 2 på gymnasiet. Enkäten 

rör frågor kring skola och hälsa. Syftet med enkäten är synliggöra 

elevernas synpunkter och att bidra med underlag till skolorna för att 

eleverna ska nå läroplanens demokratiska och kunskapsmässiga mål. 

Resultatet visar majoriteten av eleverna har en positiv syn på sin skola 

när det gäller trivsel, trygghet, likabehandling och miljö för lärande. 

 Majoriteten instämmer i att de på lektionerna är med och påverkar på 

vilket sätt de ska arbeta med olika arbetsuppgifter och att deras lärare 

låter dem vara med och utvärdera undervisningen. 

Resultat från elevenkät 2017 presenteras i en bilaga med resultat för 

Lund Öster. 

Barn – och skolförvaltningen föreslår nämnden godkänna rapporten 

Resultat – LUNK 2017. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september dnr BSÖ 

2017/0370 

Bilaga Resultat – LUNK 2017, Lund Öster 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden godkänner rapporten Resultat - LUNK 2017. 

Beslut expedieras till: 

Verksamhetschefer  

Rektorer för grundskolans åk 5 och 8  

Akten   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 120 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-
24 §281 angående Motion från Ulf 
Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Införa 
gemensam rättning av nationella prov” 

Dnr BSÖ 2017/0194 

Sammanfattning 
Liberalerna lämnade in en motion gällande gemensam rättning av 

nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 

kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 

samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 

likvärdig bedömning. Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. 

Alla tre nämnderna yrkade avslag på motionen. Kommunfullmäktige 

beslutade dock 2016-11-24 att tillstyrka motionen och gav de tre 

skolnämnderna i uppdrag att gemensamt uppfylla motionens tre att-satser 

kring en gemensam utredning.   

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att låta förvaltningens 

tjänsteskrivelse utgöra svar på kommunfullmäktiges beslut. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2017 dnr 

2017/0194  

Kommunfullmäktige 14 november 2016 KF §281 dnr KS 2016/0504 

  

Yrkanden 
Cornelia Kramer (L) yrkar att förvaltningens förslag inte är någon 

lösning för att avlasta lärarnas arbete med rättning av nationella prov. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Dennis Svensson 

(MP) och Karin Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag. 

 

att     låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på 

kommunfullmäktiges beslut. 

  

 

Beslutsgång 
Det finns två förslag till beslut. 

Nämnden yrkar bifall till Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande om 

bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på 

kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckningar 
För Cornelia Kramer (L)  

 

Nämndens beslut innebär inte någon lösning för att avlasta lärarnas 

arbete med rättning av nationella prov. Liberalerna kommer att följa 

frågan och återkomma med förslag om att öka lärarnas tid för 

undervisning. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

Akten   
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 Sammanträdesdatum   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 121 Yttrande över skrivelse från föräldrar 
med barn på Torna Hällestads förskola 

Dnr BSÖ 2017/0401 

Sammanfattning 
Föräldrar med barn på Torna Hällestad förskola har inkommit med 

skrivelse till Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och skolnämnd 

Lund Öster samt till skolledning och personal för Torna Hällestad 

förskola och grundskola i juni 2017.  

I skrivelsen framförs synpunkter på arbetsledning, personalomsättning på 

förskolan, på trygghet och säkerhet för barnen samt synpunkter på 

pedagogisk kvalitet i verksamheten.   

Barn- och skolförvaltning Lund Öster förestår att låta förvaltningens 

tjänsteskrivelse utgöra svar på skrivelsen från föräldrar i Torna Hällestad. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 22 augusti 

2017 dnr BSÖ 2017/0401  

Skrivelse daterad juni 2017 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på skrivelsen från 

föräldrar i Torna Hällestad. 

Beslut expedieras till: 

Föräldrar med barn på Torna Hällestads förskola  

Verksamhetschef för Dalby/Torna Hällestad  

Rektor tillika förskolechef Torna Hällestads förskola 

Akten   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 122 Yttrande över skrivelse från L – 
Kommunalt beslutsstöd till rektorer 
och kommunalt samarbete för ökad 
trygghet 

Dnr BSÖ 2017/0287 

Sammanfattning 
Ursula Savonius (L) och Cornelia Kramer (L) har kommit in med en 

motion till Barn- och skolnämnderna i Lunds stad och Lund Öster om 

kommunalt beslutsstöd till rektorer och kommunalt samarbete för ökad 

trygghet. 

I motionen föreslås för en säkrad trygghet på skolorna att kommunen 

upprättar rutiner för att underlätta och stötta rektorernas beslutsfattande. 

Vidare att skolorna behöver arbeta brottförebyggande tillsammans med 

polis och socialtjänst, att alla brott som begås på skolan ska polisanmälas 

samt att en handlingsplan tas fram till stöd för hur skolan ska agera när 

en fällande dom kommer skolan till känna och vilka åtgärder som 

behöver vidtas på skolan för att skapa en trygg miljö. Särskild 

uppmärksamhet måste visas när offer och förövare går på samma skola.  

Barn- och skolförvaltningen föreslår att förvaltningen bör se över sitt 

arbete mot kränkningar och våld samt vilka behov som finns av 

eventuella riktlinjer och rutiner. Likaså se till att varje elev ges en trygg 

skolgång och deltar i undervisningen. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2017 dnr 

2017/0287  

Liberalernas skrivelse 2017-04-20 ”Kommunalt beslutsstöd till rektorer 

och kommunalt samarbete för ökad trygghet  

Policy angående dokumentation enligt diskrimineringslagen samt 

förebyggande mot kränkande behandling av barn och elever (reviderad 

2017-05-23)  

Policy för ordning, trygghet och studiero (reviderad 2017-05-23)  

Skolverket: Skolans ansvar Kränkningar: 

https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-

ansvar/krankningar-1.201704  

Skolverket: När grövre våld inträffar: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/2.1034/nar-

det-intraffar 

Skolverket: Våld i skolan: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/sakerhet-i-
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

skolan/vald-i-skolan-1.253848  

Anmälan skadegörelse –Lokaler https://inloggad.lund.se/Stod-i-

arbetet/Byggnader-och-lokaler-A-O/Skadeanmalan-och-felanmalan-

fastigheter/ 

 

 

Yrkanden 
Cornelia Kramer (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Dennis Svensson 

(MP), Elsa Christersson (MP), Ola Christiansson (S) och Rita Borg (S) 

om att stryka andra meningen i förvaltningens förslag till beslut av att-

sats. 

att     förvaltningen bör se över sitt arbete mot kränkningar och våld samt 

vilka behov som finns av eventuella riktlinjer och rutiner. Likaså se till 

att varje elev ges en trygg skolgång och deltar i undervisningen. 

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

avslag av Hanna Gunnarssons (V) yrkande och bifall till förvaltningens 

förslag. 

Beslutsgång 
Det finns tre förslag till beslut. 

Nämnden yrkar bifall till Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande om 

att stryka andra meningen i förvaltningens förslag till beslut av att-sats. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     förvaltningen bör se över sitt arbete mot kränkningar och våld samt 

vilka behov som finns av eventuella riktlinjer och rutiner. 

  

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

  

Beslut expedieras till: 

Ursula Savonius (L) och Cornelia Kramer (L)  

Rektorer för grundskolan, Lund Öster  

Akten   
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§ 123 Projektet för språksvaga barn i 
förskolan 

Dnr BSÖ 2017/0406 

Sammanfattning 
Projektet för språksvaga barn i förskolan i Lund Öster har fallit mycket 

väl ut. Insatserna har utvecklats från att vända sig till barn med grava och 

mycket grava språksvårigheter till att även omfatta språkutveckling för 

alla barn inom Lund Öster. Det har skett en kompetenshöjning på bred 

front i förskolorna. Bedömningen av språkstörning hos barn har blivit 

likvärdig, då den gjorts av en och samma specialpedagog. Samtidigt som 

kompetensen hos personalen har ökat. Sammantaget ger detta en ökad 

likvärdighet för alla barn i förskolan på Lund Östers. Lagd budget har 

hållits. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2017-08-08, dnr 

BSÖ 2017/0406 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 15 maj 2014 

– Information om språkbarn förskolan, dnr BSÖ 2014/0540 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslut den 13 november 2013, § 104, 

dnr BSL 2013/0470 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden i framtida budget och organisation beaktar behovet av en 

övergripande specialpedagog för språksvaga barn. 

Beslut expedieras till: 

Verksamhetschefer  

Rektorer tillika förskolechefer  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 23 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-27   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 124 Information om projektet med 
flerspråkighet i förskolan 

Dnr BSÖ 2017/0407 

Sammanfattning 
Projektet med flerspråkighet i förskolan har fallit väl ut och 

verksamheten har utvecklats utifrån målen i styrdokumenten. Synligheten 

av flerspråkigheten i verksamheten har ökat betydligt, bl.a. genom 

Unikum, språkvägg, böcker från biblioteket på andra språk. 

Flerspråkigheten har också utvecklats genom samtal och integrerade 

språkstudier med modersmålspedagoger.  

Verksamheten har fått ta del av kulturen från familjens hemland 

(traditioner, barnuppfostran, utbildningssystem, barnböcker, sånger, 

lekar, mat, lärande, umgängesmönster m m) på annat sätt än tidigare.  

Arbetsplanen och den gemensamma planeringen (förskolans och 

modersmålsverksamhetens personal) för uppdraget är grunden för det 

positiva utfallet. 

Projektet är avslutat och fr o m hösten 2017 kommer det framtagna 

arbetssättet att fortsätta i samtliga språk som förskolorna i Lund Öster 

köper in från modersmålsverksamheten. 

Antal timmar som köps in från modersmålsverksamheten är det samma 

som tidigare, så budgeten har inte påverkats. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2017-08-11 dnr 

BSÖ 2017/0407 

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 

Verksamhetschefer  

Rektorer tillika förskolechefer  

Akten 
 

 


