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Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 
Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-06-21 

klockan 17.00–21.00 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Yanira Difonis (MP), vice ordf 
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf 
Mårten Spanne (S) 
Vera Johnsson (M) 
Nils Paulsson (M) 
Ann-Charlotte Ewerhard (M) 

  
Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Rita Borg (S) 

Jerry Davidsson (M), Tjänstgörande för Gösta Eklund (V) 
Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Victor Landing 
(KD), t o m § 60 
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP),  
t o m § 70 
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Victor Landing (KD),  
fr o m § 61 
Bengt Svensson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD) 

  
Ersättare Håkan Friberg (L) 

Victor Zetterman (L) 
Max Eskilsson (C) 

  
Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS 

Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS 
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS 
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSNLS 
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSNLS 
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSNLS 
Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSNLS 
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS 
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS 
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSNLS 
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS 
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund, BSFLS, t o m § 68 
Bengt Andersson, Lärarförbundet, BSFLS, t o m § 68 

 
Justerare Mårten Spanne (S) 
  
Paragrafer § 56-71 
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Plats och tid för justering BSF Lunds stad St Södergatan 47, måndagen den 26 juni kl 8:30 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Eva-Lotta Kittel 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Mårten Spanne (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad 
  
Sammanträdesdatum 2017-06-21 
  
Paragrafer § 56-71 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017- 07-03 Datum då anslaget tas ned 2017-07-25 
  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47 
  
  
Underskrift  
 Eva-Lotta Kittel 
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§ 56 Information: Handlingsplan för 
pedagogisk omsorg samt beslut om 
uppsägning av lokaler  

Dnr BSL 2017/0315 

Sammanfattning 
Information om den pågående processen med utfasningen av den 
pedagogiska omsorgen. Beslutet är överklagat men arbetet med att 
verkställa nämndens beslut fortlöper. Förskolechefen har informerat 
personalen om tidplan och arbetsgång och även haft individuella samtal 
med alla. Fokus vid samtalen har varit personalens önskemål om sin 
framtida arbetssituation. Också vårdnadshavare och barn har 
informerats. Vårdnadshavarna erbjuds att redan nu lämna önskemål om 
förskola och kommer att ges förtur till önskad förskola. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen. 

Protokollsanteckningar 
Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Marita Eveberg Petersson 
(M) och Jerry Danielsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Valfrihet kommer fortsatt att vara viktig när föräldrar ska välja 
omsorgsform till sina barn. Den verksamhet som dagbarnvårdarna i 
Lunds kommun driver är viktig och vi ser gärna att de fortsätter med den 
i privat regi.”   

Mattias Horrdin (C) instämmer i Moderaternas protokollsanteckning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till:  
Akten   
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§ 57 Information: Beställning Vikingaskolan 
Dnr BSL 2017/0438 

Sammanfattning 
Nämnden informeras om kommande beställning av om/tillbyggnad av 
Vikingaskolan. Skolan får efter genomfört projekt en kapacitet för 720 
elever i årskurs 4-9. Beställningen föranleds av fastighetstekniska 
aspekter då befintliga byggnader är i stort behov av renovering och även 
en ökning av antalet elever i befolkningsprognosen. Projektet är upptaget 
i kommunens investeringsplan. 

Informationsunderlag 
Beställning Vikingaskolan Tjänsteskrivelse 2017-06-21 
Beställning Vikingaskolan 2017-06-21 
Lokalprogram Vikingaskolan 2017-06-21 
Beställning Vikingaskolan infomöte 170607 
170521VikingaSkiss1 
170521VikingaSkiss2 
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2 
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2 
Scenario 2021 Linero - Råbylund, Tuna - Mårtens fälad, Östra torn - 
Brunnshög 2016-08-31 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till:  
Akten   
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§ 58 Information: Statistik skolval 
Dnr BSL 2017/0248 

Sammanfattning 
Det är av intresse att försöka klarlägga om det finns några mönster i valet 
av skola. Hur ser skolvalen ut geografiskt och finns det ett 
socioekonomiskt perspektiv i valet av skola? 

Redovisning av den kartläggning som gjorts mot bakgrund av aktuell 
skolvalsstatistik fördelad på respektive skolpliktsbevakningsområde. 
Generellt kan sägas att man i Lund gör väldigt aktiva skolval. 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för redovisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till:  
Akten 
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§ 59 Information: Ekonomisk uppföljning 
per den 31 maj 

Dnr BSL 2017/0439 

Sammanfattning 
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 maj enligt den 
uppföljningsmodell som nämnden har beslutat. Förvaltningen 
prognosticerar ett nollresultat. 

Informationsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 juni 2017 
dnr BSL 2017/0439 
 
 
Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 60 Fördjupning av översiktsplanen för 
Öresundsvägen med omnejd i Lund, 
Lunds kommun – Granskning 

Dnr BSL 2017/0491 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnden Lunds stad har under samrådet 2015 yttrat sig 
över Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen. I 
utställningsförslaget finns beskrivet 2 skolor med respektive 400 elever 
samt 3-4 förskolor i första etappen. I senare etapper beskrivs ytterligare 
tomter för förskola men antal anges ej. Antalet bostäder som beskrivs i 
utställningsförslaget motsvarar den kapacitet som reserverats i form av 
skol- och förskoletomter. 

Beslutsunderlag 
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd i Lund, 
Lunds kommun, Utställning18 april - 7 juni 2017 planforslag-fop-
oreundsvagen-utst-170323 
 

Yrkanden 
Per-Arne Lundgren (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltningens 

skrivelse ”Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med 
omnejd i Lund, Lunds kommun, utställning 18 april till 7 juni 
2017” till stadsbyggnadskontoret. 

  

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret   
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§ 61 Redovisning av åtgärder efter 
skolinspektionens kvalitetsgranskning 
av särskild undervisning på sjukhus 
Lunds kommun 

Dnr BSL 2016/0484 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av särskild 
undervisning på sjukhus av Lunds kommun under hösten 2016. 
Uppgiften att bevaka barnets skolintressen bör, enligt Skolverket, ligga 
på hemskolan. Lunds kommun instämmer i Skolinspektionen förslag. 

De två sjukhusskolorna (BUP-skolan och Sjukhusskolan) har tagit fram 
nytt informationsmaterial om sjukhusskolorna som finns tillgängligt både 
på vuxenpsykiatrin och på övriga vuxenavdelningar på sjukhuset. De 
båda sjukhusskolorna har även regelbundna möten med representanter 
från de olika vårdavdelningarna för att informera om 
sjukhusundervisning samt för att få del av om barn som finns inskrivna. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Yttrande 
avseende beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på 
sjukhus i Lunds kommun den 15 juni 2017, dnr BSL 2016/0484. 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning, ”Särskild undervisning på 
sjukhus”, 2017. 
 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 

att  avge yttrande till Skolinspektionen i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende beslut efter kvalitetsgranskning 
av särskild undervisning på sjukhus i Lunds kommun 2017-06-15”. 

 

 

 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Skolinspektionen.   
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§ 62 Slutrapport ”Organisation och 
finansiering för nyanlända elever, 
särskild belysning av 
resursfördelningen för 
studiehandledning” (EVP-uppdrag från 
kommunfullmäktige juni 2016) 

Dnr BSL 2017/0232 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om 
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge 
Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda 
organisation och finansiering för nyanlända elever, och i 
utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning”. 
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-
12 med uppdraget att: 

• utveckla en bättre utbildning för nyanlända 

• utreda finansieringen 

• belysa resursfördelningen för studiehandledning 

 

Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända  
OECD, forskning samt utredningar lyfter fram olika framgångsfaktorer 
för nyanländas utbildning. Det ska finnas beredskap och kunskap i hela 
kommunens styrkedja kring mottagande och organisation kring 
nyanlända elever vilket kräver en flexibel organisation. Varje elevs 
behov ska vara i fokus. 

• För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i 
undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett 
policydokument för det gemensamma arbetet för integration av 
nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla: 

 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till 
förberedelseklasser och ordinarie klasser, som motverkar 
skolsegregation 

 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers 
behov efter mottagandet i LundaVälkomsten 

 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat 
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• Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/ 
verksamhetscheferna regelbundet för planering av nyanländas 
skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för skolval i åk 1-9 
pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna. 
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för 
nyanlända elevers skolgång 

• En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och 
studiehandledare) för att underlätta en flexiblare organisation 

• En kommunövergripande kompetensutveckling kring 
språkutvecklande arbetssätt, kulturell mångfald och flerspråkighet 
i klassrummet 

 

Förslag till finansiering 
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de 
enheter som tar emot nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie 
elevpeng och en differentierad extra tilldelning i form av en 
”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från 
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång. 

• Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ. 
Modellen utformas utifrån en differentierad peng utgående från 
HDI och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska 
fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har eleven 
inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att 
betalas centralt 

• De skolor som har organiserad undervisning i 
förberedelsegrupper med 5-30 elever får ett grundbidrag på 
500000 kr/år 

• Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor 
med internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och 
inte heller elever som får sin huvudsakliga undervisning på annat 
modersmål än svenska. Även elever som har finlandssvenska, 
norska eller danska som modersmål undantas 

• Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar 
nyanländpeng 

• LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad 

• Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för att 
underlätta utbetalning 
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Belysning av studiehandledning     
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar 
studiehandledning som ges finner vi ingen anledning att föreslå en 
förändring av resursfördelningen. 

• Studiehandledning kommer även fortsättningsvis beställas av 
elevens rektor utifrån elevens behov och betalas via skolpengen 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 juni 2017 
Rapport: Organisation och finansiering för nyanlända elever, samt 
belysning av resursfördelningen för studiehandledning den 7 juni 2017 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober 
2016, dnr BSL 2016/0506 
Projektplan 3 oktober 2016 antagen 12 oktober 2016 
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680 

Yrkanden 
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Staffan Bolin (L) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) m fl yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att godkänna rapporten och därmed anse uppdraget från 

kommunfullmäktige genomfört 
att översända rapporten till kommunfullmäktige. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Barn och skolförvaltning Lund Öster 
Utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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§ 63 Yttrande över 
Utbildningsdepartementets remiss 
”Specialpedagogisk kompetens i fråga 
om neuropsykiatriska svårigheter” 

Dnr BSL 2017/0392 

Sammanfattning 
Lunds kommun ombeds lämna synpunkter på förslagen eller materialet i 
Utbildningsdepartementets Universitets- och högskoleenhets promemoria 
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. 
Promemorian innehåller förslag på förändringar i nuvarande 
högskoleutbildning till speciallärare och specialpedagog, med syfte att 
säkerställa en högre kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter. 
Barn- och skolförvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås i 
promemorian. En fortbildningsinsats på området för nuvarande 
tjänstgörande speciallärare och specialpedagoger behövs, förslagsvis via 
Skolverket.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads Tjänsteskrivelse promemoria 
specialpedagogisk kompetens den 26 maj 2017, dnr 2017/0392  
Regeringskansliets remiss Promemoria specialpedagogisk kompetens den 
22 mars 2017, (dnr U2017/01365/UH) 

Yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med Tjänsteskrivelse 

promemoria specialpedagogisk kompetens, den 26 maj 2017, dnr 
2017/0392. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Skolområdeschefer 
Lsr 
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§ 64 Yttrande över remiss från KF ”Inför 
betalda arbetskläder för personalen 
inom förskolan”  

Dnr BSL 2017/0482 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v) 
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda 
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen. 
Förvaltningen redovisar gällande lagstiftning samt vad det skulle kosta 
för förvaltningen att köpa in arbetskläder till samtlig personal inom 
förskola och fritidshem 

Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och utifrån 
nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är möjligt att 
prioritera arbetskläder för personalen i fritidshemsverksamheten. 
Förvaltningen föreslår att förskolecheferna avsätter medel för adekvata 
kläder (exempelvis regnkläder). 

Beslutsunderlag 
BSL Lunds stad 2017/0482 Motion till kommunfullmäktige i Lund, 
översänd av kommunstyrelsen, KS2017/0468, den 28 april 2017 för 
yttrande; ”Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och 
fritidshemmen i Lunds kommun!” 

Yrkanden 
Jens Modeér (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Staffan Bolin (L) instämmer i Jens Modeérs (MP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Jens Modeérs m fl yrkande och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  översända tjänsteskrivelsen som eget yttrande till 

kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Skolledare  
Administrativa chefer   
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§ 65 Fastställande av rutiner för 
årerrapportering av kränkningar och 
skolinspektionsärenden 

Dnr BSL 2017/0600 

Sammanfattning 
Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad har tillsammans med 
förvaltningsledning under våren 2017 identifierat ett behov av att 
förtydliga och utveckla rutinerna för återrapportering från verksamhet till 
förvaltning och nämnd. De områden som omfattas är elevärenden i 
samband med kränkande behandling, pågående skolinspektionsärenden, 
hög elevfrånvaro och personalärenden. 

Ledamöterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad, förvaltningsledning, 
skolområdeschefer och utvecklingsledare har ägnat en halv 
utbildningsdag den 17/5 2017 till att diskutera behoven och ta fram 
förslag på innehåll till ett sådant stöddokument. 

Förslag till beslut: 

att anta föreslaget stöddokument för inrapporteringsrutiner till förvaltning 
och nämnd 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2017 dnr BSL 
2017/0600, Stöddokument för inrapporteringsrutiner till förvaltning och 
nämnd 

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar 

att anta föreslaget stöddokument för inrapporteringsrutiner till förvaltning 
och nämnd 

att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att utveckla och 
förbättra rutinerna för en systematisk och likvärdig rapportering och 
uppföljning av händelser med kränkningar eller andra missförhållanden. 

Staffan Bolin (L) och Yanira Difonis (MP) instämmer i Mårten Spannes 
(S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes (S) m fl yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  anta föreslaget stöddokument för inrapporteringsrutiner till 

förvaltning och nämnd 
att  uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att utveckla och 

förbättra rutinerna för en systematisk och likvärdig rapportering 
och uppföljning av händelser med kränkningar eller andra 
missförhållanden. 

Beslut expedieras till: 
Rektorer  
Skolområdeschefer   
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§ 66 Revidering av Arbetsmiljöplan 
Dnr BSL 2017/0528 

Sammanfattning 
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter för Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad föreligger för beslut. Arbetsmiljöpolicy behöver kontinuerligt 
uppdateras på grund av olika förändringar i lagstiftningen eller 
organisationen. Förvaltningen har utarbetat ett nytt förslag där 
Arbetsmiljöpolicyn ar kompletterats med egenkontrollansvar enligt 
Miljöbalken och föreslås gälla från och med 2017-06-21. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 
2011-06-22, reviderad 2014-06-18 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 maj 2017 
dnr BSL 2017/0528 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att anta föreliggande förslag till ”Arbetsmiljöpolicy med tillhörande 

uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter” för Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad att gälla från och med 2017-06-21. 

Beslut expedieras till: 
Miljöförvaltningen 
Annika Skoog 
Akten   
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§ 67 Revidering av Delegationsplan 
Dnr BSL 2017/0564 

Sammanfattning 
Förslag till reviderad delegationsplan för Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad föreligger för beslut. Delegationsplanen behöver kontinuerligt 
uppdateras på grund av olika förändringar i lagstiftningen eller 
organisationen. Delegationsplanen föreslås gälla från och med 2017-07-
01. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Revidering av delegationsplan den 
24 maj 2017, dnr BSL 2017/0564.                    
Barn- och skolnämnd Lunds stads delegationsplan från 2017-02-08. 

Yrkanden 
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltingens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att anta föreliggande förslag till delegationsplan för Barn- och 

skolförvaltning Lunds stad att gälla från och med 2017-07-01. 

Beslut expedieras till: 
Rektorer  
Skolområdeschefer  
Akten   
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§ 68 Redovisning av delegationsbeslut 
2017 

Dnr BSL 2017/0022 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 21 
junil 2017: 

Huvudområde A. Gemensamt 
Delområde 1: Personal. Tillsättning av visstidsanställning >6 
månader och tillsvidareanställningar 
Nr. 5c 
 
Personal på skolkontoret 
Nr 1/2017 
Delegat, hr-chef  
 
Personal på skolkontoret  
Nr 2/2017 
Delegat, biträdande förvaltningschef 
 

Personal på skolkontoret 
Nr 3/2017  
Delegat, biträdande förvaltningschef 
 
Huvudområde A. Gemensamt  
Delområde 1: Personal 
Tillsättning av visstidsanställning>6 månader och 
tillsvidareanställningar 
Nr. 5g 
Administrativ chef, underställd Skolområdeschef eller chef 
resurscentrum 
Nr. 1 
Delegat, Skolområdeschef 
  

Huvudområde A. Gemensamt 
Delområde 1: Personal. 
Beslut om lönesättning vid ny-, åter- och förlängd anställning 
Nr. 5h 
Personal underställd rektor, förskolechef, administrativ chef, 
Föreståndare S:t Hansgården, chef resurscentrum, arbetsledare 
förskoleteamet, arbetsledare Vikarieproffsen 

Nr. 27 -29 2017  
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Delegat rektor 
  

Nr. 30 2017 
Delegat l, skolområdeschef 
  

Nr. 31-41 
Delegat, rektor 
  

Nr. 42 
Delegat, chef förskoleteamet 
  

Nr. 42 
Delegat, chef förskoleteamet 
  

Nr. 43 
Delegat, chef förskoleteamet 
 
 

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, 
Undervisnings- och elevvårdsärenden, nr. 4. Beslut om skolplacering 
  

Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 23/2017, Rektor 
 
Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 24/2017, Rektor 
 

Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 25/2017, Rektor 
 

Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 26/2017 , Rektor 
  

Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 27/2017, Rektor 
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Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 28/2017 Vera Wadströmer, Rektor 
 

Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 29/2017 Vera Wadströmer, Rektor 
 

Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 30/2017 Lena Jönsson, Rektor 
 

Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första 
stycket. 11:29 första stycket (närhetsprincipen) 
Delegat Nr 31/2017 Vera Wadströmer, Rektor 
 

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, 
Undervisnings- och elevvårdsärenden, Beslut om skolplacering 
4 B 
 
Enligt SL 10:30 
andra stycket, 9:15 andra stycket, 11:29 
andra stycket 
Nr. 3 Delegat rektor 
 

Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, 
Undervisnings- och elevvårdsärenden, nr. 13. 
  

Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 4 Placering i träningsskola för eleven E H 100713 
Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum 
 
Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 5 Placering i träningsskola för eleven Z AK 041106 
Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum 
 

Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 6 Placering i träningsskola för eleven A AZ 010522 
Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum 
 

Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 7 Placering i träningsskola för eleven OS 100914 
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Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum  

Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 8 Placering i träningsskola för eleven HS 101208 
Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum 
  
Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 9 Särskoletillhörighet för eleven YD 070222 
Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum 
 
Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 10 Särskoletillhörighet för eleven WH 080328 
Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum 
 
 Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Nr 11 Särskoletillhörighet för eleven ME 101217 
Delegat, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum 
 

Huvudområde B. Förskola 
Beslutande nämd: Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Delområde 1: Förskoleverksamhet Nr 1 
 
Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun 
Delegat Nr 1, ekonom/ekonomiadministratör 
 

Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun 
Delegat Nr 2, ekonom/ekonomiadministratör 
 
Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun 
Delegat Nr 3, ekonom/ekonomiadministratör 
 

Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun 
Delegat Nr 4, ekonom/ekonomiadministratör 
 

Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun 
Delegat Nr 5, ekonom/ekonomiadministratör 
 

Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun 
Delegat Nr 6, ekonom/ekonomiadministratör 
 
Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun 
Delegat Nr 7, ekonom/ekonomiadministratör 
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Huvudområde B. Förskola 
Beslutande nämd: Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Delområde 1: Förskoleverksamhet, Nr 4 
 

Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och 
arbetslöshet. 
Nr. 1 2017 
Delegat, skolområdeschef 
  

Huvudområde D. Övriga ärenden 
Beslutande nämnd: Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Delområde 1:Övrigt 
Nr. 1B 
Antagande av anbud 
Nr. 1/2017 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse, den 21 juni 2017, 
dnr BSL 2017/0022 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till:  
Akten   
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§ 71 Skoldirektören informerar 

Sammanfattning 
Skoldirektören informerar om 

det pågående arbetet att främja en innovationskultur inom förvaltningen 
och därigenom utveckla verksamheten ytterligare. Under våren är det 
främst skolledarna som har varit delaktiga i processen. Ett antal goda 
idéer har identifierats och dessa kommer man att arbeta vidare med i 
projektform under 2017/2018. Skoldirektören återkommer till nämnden 
med mer information när projekten är igång. 

att förvaltningen har sökt och beviljats statsbidrag för 7,4 miljoner 
(mindre barngrupper) respektive 1,7 miljoner (läxhjälp). 
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