
 

   

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (14) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-22 BSÖ 2017/0513  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-11-22 klockan 18.30–19.50 

  

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) 

  

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Klara Westby (MP) 

Agneta Lindskog (KD), tjänstgörande för Eva Wagner (KD) 

  

Ersättare Margareth Hansson (S) 

Per Jakobsson (M) 

Viggo Marsvik (M) 

Erik Kanders (L) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

 

Justerare Astrid Rugsveen (M) 

  

Paragrafer § 145-157 

  

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

torsdag 23 november 2017 kl 11:00 

 

Underskrifter  

  
Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  
Ordförande  

 Kenth Andersson (S) 

  

  
Justerare  

 Astrid Rugsveen (M) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2017-11-22 

  
Paragrafer § 145-157 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-27 Datum då anslaget tas ned 2017-12-19 

  
Förvaringsplats för protokollet  

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 145 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Astrid Rugsveen (M) och 

ersättare Rita Borg (S). Justering äger rum torsdagen den 23 november 

2017 kl 11.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  
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§ 146 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 25 oktober 2017.   

Barn och skolkontor Lund Öster har träffat handläggare på   

Stadsbyggnadskontoret och LF för att diskussion om tidplan och vägen 

framåt   för detaljplan för nya skolan på Påskagänget. Det finns möjlighet 

att lägga   skolan på södra delen av planområdet. Skolan beräknas kunna 

stå klar 2021. Förvaltningen   arbetar tillsammans med Lundafastigheter 

för att få paviljonger på plats from   hösten 2018 för att starta upp 

Påskagängets nya skola successivt i väntan på   att ny skola kan stå klar. 

Bygglov för paviljongerna där Östra Mölla förskola huserar   går ut i juni 

2018 men är förlängt och beviljat. LF ska beställa   detaljplaneändring för 

att få bygga ny förskola i två plan på Östra   Möllagårds tomt.  

Byskolans utemiljö kommer att upprustas med bland annat ny 

lekställning   och arbetet är påbörjat i oktober 2017.   

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

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 30 oktober 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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§ 147 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunfullmäktige 

§177 Motion från Angelica Svensson (V) och Sven-Bertil Persson (V) 

”Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och 

fritidshemmen i Lunds kommun!” – 2017-09-28 (BSÖ 2017/0300)  

 

Protokoll från kommunstyrelsen 

§298 Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam 

förvaltning – Huvudstruktur för ny barn- och skolförvaltning –  

2017-10-04  

§305 Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå 

behörighet till gymnasiet” (SOU 2017:54) – 2017-10-04  

(BSÖ 2017/0398)   

Forum för samråd 

Killebäcks ansvarsområde 2017-09-15   

Barn och skolnämnd Lund Öster 

Månadsrapport – oktober 2017 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0006 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-11-22. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 148 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 

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.   

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

förteckning 3-9  

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, 43, 44, 46, 47 och 49 inom team Dalby, förteckning 

10-16 

 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 51, 53, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 17-21 

 Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor och tillika förskolechef. Lönesättning av personal underställd 

rektor och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning 

som inte är verkställighet.   

Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 22-25  

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. 

Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen 

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

verkställighet. 
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Beslutsunderlag 
Barn-och   skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-11-22. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 149 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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§ 150 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 +1,1 miljoner för 

helåret, före bokslutsregleringar. Osäkerhet gäller om 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 6 november 2017 dnr 0822  

Bilaga 1, 2017-11-06, månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser 

oktober  

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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§ 151 Riskinventering inför intern kontroll 
2018 

Dnr BSÖ 2017/0503 

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

ramarna för nämnders och styrelsers internkontrollarbete.   

Enligt reglementet ska nämnden årligen fastställa en handlingsplan för 

intern kontroll för kommande år. Tidplan och organisation för 

riskbedömning har senast behandlats av nämnden i november 2014. Inför 

beslutet om handlingsplan för intern kontroll 2018, som ska fattas senast 

i januari månad, ska nämnden besluta om vilka risker man vill prioritera. 

Förvaltningen har i en arbetsgrupp och i ledningsgruppen arbetat med 

inventering av risker. Aktuell riskmatris, där värdering av riskerna 

framgår bifogas.   

2018 bildas en gemensam organisation av de två befintliga 

skolförvaltningarna. Handlingsplan för intern kontroll 2018 fastställs av 

den nya nämnden. I detta skede föreslås därför att endast de 

kommungemensamma kontrollaktiviteterna, som beslutas i 

kommunstyrelsen i december, genomförs 2018. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen  Lund Östers tjänsteskrivelser den  

3 november 2017 Riskinventering inför intern kontroll 2018 dnr  

BSÖ 2017/0503  

Bilaga 1 2017-10-03 Riskmatris  

Barn- och skolnämnden Lund Östers beslut den 19 november 2014,  

§ 162. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna rapporten, 

att     besluta att inga nämndspecifika kontrollaktiviteter prioriteras inför 

2018. 

  

Beslut expedieras till: 

Rektorer och verksamhetschefer  

Akten 
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§ 152 Rapport över antal inskrivna barn och 
elever för BSN Lund Öster - hösten 
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 oktober 2016 har antalet inskrivna barn i kommunal 

förskola inom området ökat med nio barn samt minskat med fyra barn i 

pedagogisk omsorg. Nettoökning i förskoleverksamheten totalt sett är 5 

barn det senaste året.   

I oktober 2017 är 1 259 barn placerade i förskoleverksamheten på 81 

avdelningar vilket utgör 15,54 barn i snitt per grupp/avdelning. Det går 

4,98 barn per personal.  

Det är 3 562 elever som är inskrivna i kommunal grundskola i årskurs F 

tom årskurs nio, vilket är 72 fler jämfört med fjol. Flest elever går i 

årkurs ett där 409 elever är inskrivna.  

1798 barn är inskrivna i fritidshem.   

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

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 8 november 

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 godkänna informationen. 

  

Beslut expedieras till: 

Team Dalby  

Team Genarp  

Team Södra Sandby   

Team Veberöd  

Akten   
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§ 153 Områdeslokalplan för Veberöd - 
revidering utifrån ny 
befolkningsprognos och nyanlända 

Dnr BSÖ 2017/0172 

Sammanfattning 
Områdeslokalplanen visar möjliga lösningar för elever och barn skrivna i 

statistikområde 4 Veberöd. Planen innehåller teoretisk fyllnadsgrad och 

hur stor del speciallokaler används. Detta ska utgöra ett underlag för att 

ta fram förslag på effektivt nyttjande av lokaler samt strategiska 

lösningar på dagliga och kommande behov. Områdeslokalplanen är 

reviderad utifrån ny befolkningsprognos och kommunens 

befolkningsregister per den 15 september 2017 samt simulering utifrån 

nyanlända invånare. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 oktober 

2017 dnr BSÖ 2017/0172 samt Bilaga  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 46/2017-03-22 dnr 2017/0172  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 142/ 2014-10-22, dnr BSÖ 

2014/0894 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna reviderad områdeslokalplan Veberöd 2017,  

 

att      uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, vid 

behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. 

Beslut expedieras till: 

Team Veberöds skolledare 

Akten   
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§ 154 Remiss: Översiktsplan för Lunds 
kommun - planförslag för samråd 

Dnr BSÖ 2017/0468 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har översänt Översiktsplan för Lunds kommun – 

planförslag för samråd, dnr BN 2017/0337 att besvara senast 30 

november 2017. Utbyggnadsstrategin möjliggör för orterna Dalby, Torna 

Hällestad, Veberöd, Genarp, Södra Sandby, Revinge med omnejd mer än 

4750 bostäder (tom år 2035) vilket motsvarar på lång sikt ett fast behov 

av 950 förskoleplatser som inom en tre till femtonårsperiod kan bli det 

tredubbla det vill säga 2 850 förskoleplatser. Det långsiktiga fasta 

behovet av grundskoleplatser blir istället 1 900 elever vilket är 190 elever 

per årskull eller sju till åtta paralleller. För en period inom tre till femton 

år kan behovet öka till 5 700 elever (570 elever per årskull eller 19-23 

klasser beroende på om elevtalet är 25 eller 30 per klass). 

Barn är en grupp som drabbas negativt vid förtätning när ytor för lek och 

rekreation försvinner och friytan för förskolegårdar och skolgårdar 

riskerar att inte bli tillräcklig. En fortsatt satsning på Gröna skolgårdar 

möjliggör att idéer kring urban hållbarhet och ekologisk design vävs 

samman till rika lokala ekosystem som vårdar naturliga processer som 

krävs i en långsiktigt hållbar infrastruktur. 

Det bör tydligare framgå att skol- och förskolegårdar samt andra grönytor 

ska prioriteras i avvägningen mellan olika intressen. 

Stora tomter som tillåter utbyggnad i etapper är önskvärt.  

Beslutsunderlag 
Barn och skolkontor Lund Östers tjänsteskrivelse den 13 november 2017 

dnr BSÖ 2017/0468  

Översiktsplan för Lunds kommun- Planstrategi, samrådshandling  

Byggnadsnämndens beslut den 21 september 2017, § 157 dnr BN 

2017/0337. 

  

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret  

Byggnadsnämnden  

Akten 


