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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-12-13 BSÖ 2017/0539  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Barn- och skolkontoret, Fritidsgatan 2, Södra Sandby, 2017-12-13 

klockan 18.30–20.00 

  

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande 

Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Ola Christiansson (S) 

Astrid Rugsveen (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Cornelia Kramer (L) 

  

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Rita Borg (S) 

Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Eva Wagner (KD) 

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

  

Ersättare Margareth Hansson (S) 

Viggo Marsvik (M) 

Erik Kanders (L) 

Fredric Strimell (C) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Karin Nilsson (C) 

  

Paragrafer § 158-174 

  

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

torsdag 14 december 2017 kl 11:00 
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Underskrifter  

  
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 2017-12-13 

  
Paragrafer § 158-174 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-12-18 Datum då anslaget tas ned 2018-01-08 

  
Förvaringsplats för protokollet  

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 158 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

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

ersättare Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum torsdagen 

den 14 december 2017 kl 11.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  
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§ 159 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 22 november 2017. Angående ny skola i 

södra Dalby – Samrådshandling med planbeskrivning och   detaljplan för 

del Dalby 31:49 m fl (Påskagänget IV) har upprättats och skall   upp i 

byggnadsnämnden i december för att senare skickas ut på samråd. 

Information om ny skola på Påskagänget har lagt ut på lund.se med 

adress:   https://www.lund.se/utbildning--forskola/nyheter-och-

nyhetsarkiv/2017/ny-skola-pa-paskaganget-i-dalby/  

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

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 28 november 

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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§ 160 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 

§64 Val av ledamöter och ersättare samt presidie i Barn- och 

skolnämnden från och med den 1 januari 2018 samt entledigande av 

ledamöter och ersättare i Lunds stad och Lund Öster – 2017-10-09  

(BSÖ 2017/0517)   

Protokoll från kommunfullmäktige 

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

förvaltning – Reglemente för den nya Barn- och skolnämnden – 2017-10-

26 (BSÖ 2017/0516) 

§204 Val av ledamöter och ersättare samt presidium i Barn- och 

skolnämnden från och med den 1 januari 2018 samt entledigande av 

ledamöter och ersättare i Lunds stad och Lund Öster – 2017-10-26  

(BSÖ 2017/0517)  

§205 Aktualisering av LundaEko – 2017-10-26 (BSÖ 2017/0004)   

Protokoll från kommunstyrelsen 

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

§325 Revidering av budget 2018 till följd av högre arbetsgivaravgifter – 

2017-11-01 

§345 Remiss Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 

– 2017-11-01 (BSÖ 2017/0440)   

Protokoll från barn- och skolnämnd Lunds stad  

§102 Avveckling Solens flyktingförskola – 2017-11-08  

§110 Preliminära priser Grundsärskolan 2018 – 2017-11-08  

§111 Beslut om organisation och finansiering av särskola (EVP-uppdrag 

från kommunfullmäktige juni 2016) – 2017-11-08   

Barn- och elevombudet 

Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande 

behandling vid Byskolan, Lunds kommun – beslut 2017-11-14 (BSÖ 

2017/0353)   

Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds 

kommuns klagomålshantering – beslut 2017-11-15 (BSÖ 2017/0496)  

Anmälan om skolsituationen för elever vid Nyvångskolan i Lunds 

kommun – beslut 2017-11-20 (BSÖ 2017/0537)   

Lämna synpunkter  

Byskolans mat – 2017-11-09   
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Sveriges Kommuner och Landsting  

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 

syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL – cirkulär 

17:59 2017-11-10   

Kommunala funktionshinderrådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-10-17   

Kommunrevisionen 

Genomförd granskning av kommunens arbete med bemötande och 

tillgänglighet – 2017-11-17 (BSÖ 2017/0529)   

Barn och skolnämnd Lund Öster 

Månadsrapport – november 2017 

Beslutsunderlag 
Barn-och   skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 21 november 

2017 dnr BSÖ 2017/0006 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-12-13. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 161 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 

befattning direkt under skoldirektören vid ny-, åter- och förlängd 

anställning som inte är verkställighet. 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. 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, 34, 35, 37 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 

3-7  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor och tillika förskolechef. Tjänstledighet som ej är reglerad i lagar 

och avtal för personal underställd rektor och tillika förskolechef. 

Lönesättning av personal underställd rektor och tillika förskolechef vid 

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

Delegat 41, 43, 46, 47 och 49 inom team Dalby, förteckning 8-12  

 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 och 53 inom team Veberöd, förteckning 13-14  

 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 15-18  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor och förskolechef. Tjänstledighet som inte är reglerad i lag och 

avtal, för personal underställd rektor. Beslut om förkortad 

uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes egen begäran, för 

personal underställd rektor tillika verksamhetschefen. Lönesättning av 

personal underställd rektor och förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd 
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anställning som inte är verkställighet.  

 

Delegat 70 Naturskolechef, förteckning 19  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

naturskolechefen. . Lönesättning av personal underställd 

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

verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 november 

2017 dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

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

sammanträdet 2017-12-13. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 162 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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§ 163 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 +0,5 miljoner för 

helåret, före bokslutsregleringar. De övergripande kostnaderna för 

ledning, styrning och gemensamt beräknas generera ett överskott på 4 ,1 

miljoner. Enheterna beräknas sammanlagt redovisa ett underskott med -

 3,6 miljoner. Här ingår både områden med beräknade överskott och 

underskott.   

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

Beslutsunderlag 
BSÖ Tjänsteskrivelse den 20 november 2017 dnr 0822  

Bilaga 1, 2017-11-20, månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser 

november  

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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§ 164 Revidering av Förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem : information 
och avgifter 

Dnr BSÖ 2017/0463 

Sammanfattning 
1 juli 2015 trädde den nya förordningen (2011:160) i kraft. Förändringen 

innebar att inkomsttaket framöver kommer indexregleras. Från och med 

1 januari 2018 höjs inkomsttaket från 45 390 kr till 46 080 kr. Detta 

innebär nya avgiftsnivåer inom maxtaxa för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 21 november 

2017 dnr BSÖ 2017/0463  

Bilaga 1, Information och avgifter 

Beslut 

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

  

Beslut expedieras till: 

Barn- och skolnämnd Lund stad  

Utbildningsförvaltningen  

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  

Akten   
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§ 165 Granskningsrapport intern kontroll 
2017 med åtgärdsplan 

Dnr BSÖ 2016/0857 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har genomfört   samtliga kontroller 

som nämnden beslutade om i handlingsplanen för 2017. Det   innebär att 

tre kommungemensamma samt fyra nämndspecifika kontroller har   

genomförts: 

Kommungemensamma   kontroller  

Kontroll av kommunens handläggningstider 

Kontroll av hantering av tillbudsrapportering 

Kontroll av rutiner vid upprepad korttidsfrånvaro 

 Nämndspecifika kontroller  

Granskning av befolkningsprognosens tillförlitlighet 

Granskning av elektroniska fakturor 

Granskning av att mervärdeskatten är korrekt 

Granskning av köptrohet avseende lek- och   undervisningsmaterial 

Resultatet av de kommungemensamma kontrollerna   bedöms som 

mycket bra. Det finns en stor medvetenhet kring vikten av en   korrekt 

hantering av dessa arbetsuppgifter samtidigt som det pågår utveckling   

av system och rutiner för att kvalitetssäkra och förbättra ytterligare. 

De nämndspecifika kontrollerna visar på avvikelser   men inga som 

bedöms allvarliga. I år har betydligt fler elektroniska fakturor   granskats 

än föregående år. Antalet avvikelser i förhållande till antalet   granskade 

fakturor är lägre än föregående år vilket är positivt. 

Förslag på åtgärder redovisas i anslutning till   resultatet. En del av 

åtgärderna har redan genomförts för att korrigera   eventuella brister, men 

det finns också åtgärder som är tänkta att långsiktigt   leda till utveckling 

och förbättring. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 november 

2017 dnr BSÖ 2016/0857  

Bilaga - Granskningsrapport intern kontroll 2017  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2016-01-25 § 7, fastställande av 

handlingsplan för intern kontroll 2017 
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Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna rapporten avseende intern kontroll 2017. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten   
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§ 166 Områdeslokalplan för Dalby, 
revidering utifrån ny 
befolkningsprognos och simulering 
nyanlända barn och elever 

Dnr BSÖ 2017/0169 

Sammanfattning 
Områdeslokalplanen visar möjliga lösningar för elever och barn skrivna i 

statistikområde Dalby. 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. Planen är en revidering av den 

områdesplan för Dalby som nämnden tog den 22 mars 2017 till följd av 

ny befolkningsprognos som kom i april samt simulering av behov av 

barn- och elevplatser till följd av nyanlända invånare. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 november 

2017 dnr BSÖ 2017/0169  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 mars 2017, § 43 dnr 

2017/0169  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0169 samt Bilaga  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 februari 2015, § 33 dnr 

BSÖ 2015/0178 

Beslut 

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

 

att     uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, vid 

behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder,   

 

att     hos kommunstyrelsen beställa paviljonger för provisorisk skola på 

tomten Dalby 63:105 att stå färdiga senast till höstterminen 2018. 

Beslut expedieras till: 

Team Dalby/Torna Hällestads skolledare  

Akten   
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§ 167 Områdeslokalplan för Södra Sandby, 
revidering utifrån ny 
befolkningsprognos 

Dnr BSÖ 2017/0171 

Sammanfattning 
Områdeslokalplanen visar möjliga lösningar för elever och barn skrivna i 

statistikområde Södra Sandby. 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 som upprättades i april och 

kommunens befolkningsregister per den 15 september 2017. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den   29 

november 2017 dnr BSÖ 2017/0171  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 mars 2017   §45 dnr 

BSÖ  2017/0171  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den   3 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0171 samt Bilaga  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 17 juni 2015 §   94 dnr 

BSÖ 2015/0481 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna reviderad områdeslokalplan för Södra Sandby 2017,  

 

att     uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, vid 

behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. 

  

 

Beslut expedieras till: 

Henrik Nygren, kommunkontoret  

Team Södra Sandby skolledare  

Akten   
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 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 168 Begäran om utökad driftsram för 
ökade hyror inom BSF Lund Öster 

Dnr BSÖ 2017/0538 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltning Lund öster har fått utökade lokalkostnader år 

2017 och för 2018 för förskolor och skolor. Kostnaderna avser 

ombyggnationer eller enskilda anpassningsåtgärder. Förslaget innebär 

begäran om utökad driftsram med 93 tkr år 2017 och med full 

helårseffekt om netto 61 tkr från och med år 2019. För år 2018 skall 

driftsramen minska med 47 tkr. En reglering i bokslutet 2017 behöver 

göras med 194 tkr för övriga kostnader till följd av lokalanpassningar och 

handikappanpassningar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 november 

2017 dnr 2017/0538  

Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1057-T-01  

Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1202-A-01-03  

Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1003-A1-01-04 2 tillägg  

Delegationsbeslut om uppsägning av internhyreskontrakt 1081-A2-01-01 

dnr 2017/0222 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 93 tkr för år 

2017 samt från och med 2019 med 61 tkr netto,   

att     hos kommunstyrelsen begära minskad driftsram med netto 47 tkr 

för år 2018,   

att     driftsramen 2017 ökas med 194 tkr för övriga kostnader som 

uppstått i samband med lokalanpassningar/handikappanpassningar 

(projektnummer 320802 samt 320700) att reglera vid bokslut 2017. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 18 (22) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 169 Information om måltidspriser för 
skolor gällande 2018 

Dnr BSÖ 2017/0534 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningen Måltidsservice har den 20 november 2017 fastställt 

måltidspriserna för skolor gällande 2018. Det är en prishöjning på 7,9 

procent. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 november 

 2017 dnr BSÖ 2017/0534  

Serviceförvaltningen Måltidsservice Måltidsservice pris 2018 för skolor 

Beslut 

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

  

Beslut expedieras till: 

Skolledare inom BSF Lund Öster  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 19 (22) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 170 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Barn- och 
skolförvaltning Lund Öster 2017 

Dnr BSÖ 2017/0510 

Sammanfattning 
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån 

Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) 

som besvaras i samverkansgrupp på verksamhetsnivå.   

Utifrån resultatet ges följande förslag på åtgärder för det kommande året 

(aktivitet och ansvarig):  

 

Aktivitet: Arbeta med tydliga och uppföljningsbara mål inom 

arbetsmiljöarbetet efter riktlinjerna av den kommungemensamma 

arbetsmiljöpolicyn Ansvarig: Chef  

Aktivitet: Fler förebyggande insatser hos Företagshälsovården inom 

stress och arbetsbelastning Ansvarig: Chef och HR 

Aktivitet: Fortsatta utbildningar i LISA Ansvarig: HR 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 16 

november dnr BSÖ 2017/0510  

Kommunstyrelsen protokoll 2011-09-07, § 309 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     BSN Lund Öster beslutar att godkänna och fastslå den föreslagna 

handlingsplanen för åtgärder som avser att förbättra det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 20 (22) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 171 Remiss: Förslag till 
trafiksäkerhetsprogram för Lunds 
kommun 2018-2021 

Dnr BSÖ 2017/0502 

Sammanfattning 
Förslag till ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för 

perioden 2018-2021 har tagits fram. Trafiksäkerhetsprogrammet syftar 

till att uppnå Nollvisionen och att uppfylla kommunens egna mål och 

visioner i LundaMaTs III. Tekniska förvaltningen har sänt 

trafiksäkerhetsprogrammet på remiss till skolförvaltningen att besvara 

senast 15 december 2017. Det viktigt att bibehålla den goda kontakten 

mellan Tekniska förvaltningen och skolorna. Fritidshemmen har ett 

trafikrelaterat läroplansuppdrag och att ett samarbete mellan tekniska 

förvaltningen och fridshemmen skulle kunna utvecklas. Åtgärder som 

inte får glömmas bort är framförallt information om belysning och 

reflexer i mörker. Det är positivt att utveckla nätet med säkrare 

skolvägar. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 23 november 

2017 dnr 2017/0502  

Tekniska nämndens beslut den 18 oktober 2017, § 202 dnr TN 17/531  

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017 dnr TN 

17/531  

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021 

Beslut 

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

nämnden. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden  

Tekniska förvaltningen, Jonas Grahn  

Skolledare inom Lund Öster  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 21 (22) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 172 Remiss: Detaljplan för del av Veberöd 
2:113 m.fl. i Veberöd - Samråd 

Dnr BSÖ 2017/0509 

Sammanfattning 
Detaljplan för del av Veberöd 2:113 m.fl har skickats ut på samråd till 

nämnden och yttrande skall vara stadsbyggnadskontoret tillhanda 22 

december 2017. För skolorna och förskolorna i Veberöd så har 

detaljplanens intention mindre betydelse då detta område inte används i 

någon större omfattning av verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 21 november 

2017 dnr 2017/0509  

Byggnadsnämnden Detaljplanekarta med planbestämmelser och 

illustration, upprättad 2017-10-06  

Byggnadsnämnden Planbeskrivning, upprättad 2017-10-06. 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     framföra ingen erinran över planen. 

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen  

Byggnadsnämnden  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 22 (22) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 173 Sammanställning av anmälningar till 
Skolinspektionen för BSN Lund Öster 
2017 

Dnr BSÖ 2017/0501 

Sammanfattning 
Den 1 oktober 2008 inrättades Skolinspektionen som tillsynsmyndighet 

för hela skolområdet och granskar kvaliteten i skolväsendet, 

förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Barn- och elevombudet 

(BEO) är en del av Statens skolinspektion.   

Det har under 2017 kommit in 16 anmälningar från Skolinspektionen, 

som rör Barn- och skolnämnd Lund Öster. Under året har 

Skolinspektionen avgivit totalt 13 avslutande beslut och i dessa ärenden 

har samtliga avskrivits eller avslutats. I två ärenden avvaktas beslut från 

Skolinspektionen och i ett ärende ska yttrande över anmälan avges senast 

i början av nästa år.  

 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 

november 2017 dnr BSÖ 2017/0501 

Barn- och skolnämnds beslut den 2016-12-14, § 178– Anmälningar   till 

Skolinspektionen 2016  

Barn- och skolnämnds beslut den 2015-12-16, § 192 –   Anmälningar till 

Skolinspektionen 2015  

Barn- och skolnämnds beslut den 2014-12-17, § 175 –   Anmälningar till 

Skolinspektionen 2014  

Barn- och skolnämnds beslut den 2013-12-18, § 208 –   Anmälningar till 

Skolinspektionen mellan 2011-2013  

Barn- och skolnämnds beslut den 2011-03-22, § 38 – Anmälningar till 

Skolverket och Skolinspektionen mellan 2000-2011 

  

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 

Akten 


