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Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 
Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-09-20 

klockan 18.00–21.30 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Yanira Difonis (MP), vice ordf 
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf 
Rita Borg (S) 
Mårten Spanne (S) 
Vera Johnsson (M) 
Nils Paulsson (M) 
Ann-Charlotte Ewerhard (M) 
Gösta Eklund (V) 
Dragan Brankovic (SD) 
Mattias Horrdin (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) 

fr o m § 78 
Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Victor Landing 
(KD) 
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) t o m 
§ 77 

  
Ersättare Jerry Davidsson (M) 

Håkan Friberg (L) 
Ursula Savonius (L) 
Bengt Svensson (SD) 
Max Eskilsson (C) 

  
Övriga Mats Oscar Jönsson, Skoldirektör, BSNLS 

Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS 
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS 
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSNLS 
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSNLS 
Jonas Eriksson, Kommunikatör/IKT-samordnare, BSNLS 
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS 
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS 
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS 
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, deltar ej 
i behandlingen av  § 82 
Annika Kristiansson, Facklig företrädare, Lärarförbundet, deltar ej i 
behandlingen av § 82  

 
Justerare Staffan Bolin (L) 



    
Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 2 (25) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-09-20 BSL 2017/0031  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
Paragrafer § 72-86 
  
Plats och tid för justering BSF Lunds stad, Stora Södergatan 47 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Eva-Lotta Kittel 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Staffan Bolin (L) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad 
  
Sammanträdesdatum 2017-09-20 
  
Paragrafer § 72-86 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-29 Datum då anslaget tas ned 2017-10-20 
  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47 
  
  
Underskrift  
 Eva-Lotta Kittel 
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§ 72 Information: LUNK-enkäten 2017 
Dnr BSL 2017/0807 

Sammanfattning 
Lunds elever årskurs 5 och 8 fyller årligen i en enkät, Lunk, för att fånga 
upp elevernas åsikter. Nämnden informeras om resultaten från 2017 års 
ungdomsenkät som genomfördes i våras. Svarsfrekvensen har varit 88 % 
i årskurs fem respektive 78 % i årskurs åtta gällande elever inom Lunds 
stad. Redogörs också, i förekommande fall, för jämförande enkätresultat 
från tidigare år.  

Frågor har ställts om upplevd trygghet under skolraster och lektioner, 
arbetsro, upplevda kränkningar, hjälp och återkoppling från lärare 
gällande skolarbete samt om eleverna upplever att de har inflytande över 
på vilket sätt man ska arbeta med olika skoluppgifter. 
Undersökningen tittar också på elevers upplevelse av stress både i 
allmänhet och specifikt kopplat till skolan och skoluppgifter efter skoltid. 

Presenteras också en sammanställning av svarsresultat gällande frågor 
om Bedömning för lärande (BFL). 

  

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen.   
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§ 73 Information: Redovisning av 
måluppfyllelse ÅK 1-9 

Dnr BSL 2017/0749 

Sammanfattning 
Övergripande presentation med fokus på de resultat som sticker 
ut. Uppgifter om måluppfyllelse åk 1-3 2017 har hämtats från 
verksamhetssystemet Unikum. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen.   
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§ 74 Information: Redovisning av frånvaro 
för läsåret 2016/2017 

Dnr BSL 2017/0751 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad rapporterar årligen en 
sammanställning av frånvaron. De flesta av skolorna använder sig av 
verksamhetssystemet skola24 för att registrera frånvaro. Frånvaron 
registreras som anmäld (giltig) eller oanmäld (ogiltig). 

  

  

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  tacka för informationen.   
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§ 75 Delårsrapport per den 31 augusti med 
prognos för 2017, Barn- och 
skolnämnd Lunds stad 

Dnr BSL 2017/0604 

Sammanfattning 
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 augusti 2017 till 
kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och 
ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i 
förhållande till mål och ekonomiskt utrymme. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett nollresultat i 
förhållande till budgetramen på 1 772 mnkr. Prognosen har en 
volymavvikelse motsvarande 7 mnkr som ska kompenseras enligt 
regelverket för direkt skolpeng. Osäkerhet råder framförallt kring antal 
förskolebarn under hösten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolnämnd Lunds stads tjänsteskrivelse den 12 september 
2017 dnr BSL 2017/0604 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017 för BSN Lunds 

stad och översända den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen   
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§ 76 Begäran om utökad driftsram 
Mårtenskolan 

Dnr BSL 2017/0437 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017 
för Mårtenskolan. Förslaget innebär begäran om utökad driftsram med 
3 764 tkr från och med år 2017. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 24 maj 2017 
dnr BSL 2017/0437 
Internhyreskontrakt för lokal 1084-BAA-L01-01 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 3 764 tkr från 

och med år 2017.   

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen   
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§ 77 Beställning Vikingaskolan 
Dnr BSL 2017/0438 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller 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. 

Beslutsunderlag 
Beställning Vikingaskolan Tjänsteskrivelse 2017-09-20 
Beställning Vikingaskolan 2017-09-20 
Lokalprogram Vikingaskolan 2017-09-20 
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 

Yrkanden 
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Staffan Bolin (L), Mattias Horrdin (C) och Vera Johnsson (M) instämmer 
i Mårten Spannes yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Vikingaskolan för 

720 elever i årskurs 4-9 enligt skrivelsen Beställning Vikingaskolan 
2017-09-20 med färdigställande till höstterminen 2020. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Serviceförvaltningen   



    
Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 10 (25) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 78 Yttrande över Detaljplan för del av 
Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, 
Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds 
kommun – Granskningshandling 

Beslut är fattat per capsulam  
Dnr BSL 2017/0760 

Sammanfattning 
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för handel, kontor och 
service samt bostäder. Under 2015 har Lunds kommun genomfört en 
markanvisningstävling avseende handelskvarteret. ICA Fastigheter 
tillsammans med Fojab Arkitekter vann tävlingen. Planområdet innefattar 
två kvarter samt torget norr om handelskvarteret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 handelskvarter 
med m m Centrala Brunnshög I Lund, Lunds kommun 2017-09-04 
BN Underrättelse-Granskning 2017-08-24 Detaljplan för del av Östra 
Torn 27 2 (handel) – Nämnder 
BN Planbeskrivning 2017-08-08 Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 
(handelskvarteren) 
BN Plankarta med planbestämmelser och illustration 2017-08-08 Dpl för 
del av Östra Torn 27 2 (handel) 
BN Utlåtande 2017-08-08 Detaljplan för del av Östra Torn 27 2 
(handelskvarteren) 

Beslutsgång 
Beslut är fattat per capsulam den 11 september 2017 

Nämndens sekreterare har den 7 september 2017, på uppdrag av 
nämndens ordförande, skickat ut följande mail: 

”Översänder härmed, enligt tidigare information, underlag samt 
förvaltningens tjänsteskrivelser i följande ärenden: 

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, Centrala 
Brunnshög) i Lund, Lunds kommun – granskning 

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög 
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun – granskning 

Sista datum för vår nämnd att yttra sig över dessa båda 
granskningsärenden är den 11 september. Samtliga handlingar finns 
publicerade i Mötesportalen/Meetings. Jag vill påminna om att nämnden 
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i samrådsskedet behandlat samma ärenden; 2017-02-08 (handelskvarter) 
respektive 2017-03-15 (Parkkvartetten). Nämndens beslut bifogas. 

På tisdagens informationsmöte gick vi närmare igenom bifogade 
tjänsteskrivelser. Monica kommunicerade också att en lämplig process är 
att ni, i era grupper håller samman diskussionen och sinsemellan för en 
politisk dialog där ni kommer fram till ett ställningstagande. 

Jag behöver av varje ordinarie ledamot senast söndagen den 10 
september ett svarsmail i vilket det framgår att underlagen mottagits samt 
vilket ställningstagande man tar till underlagen. 

Besluten kommer därefter att protokollföras på vanligt sätt, samma regler 
gäller. De protokollförda besluten förs sedan in i protokollet den 20 
september med en tydlig rubricering där det framgår att dessa beslut 
fattats ”per capsulam”.” 

Följande ordinarie ledamöter har via mail svarat att man mottagit 
handlingarna samt instämmer i förvaltningens förslag till beslut: Gösta 
Eklund (V), Staffan Bolin (L), Mattias Horrdin (C), Rita Borg (S), Vera 
Johnsson (M), Ann-Charlotte Ewerhard (M), Nils Paulsson (M), Yanira 
Difonis (MP), Dragan Brankovic (SD), Mårten Spanne (S) samt Monica 
Molin (S). 

Ledamöterna Erik Hammarström (MP) och Victor Landing (KD) deltar 
inte i beslutet. Victor Landing har tidigare avsagt sig sitt uppdrag. 

  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av 

Östra Torn 27 2 handelskvarter med m m Centrala Brunnshög I 
Lund, Lunds kommun 2017-09-04 

  

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden   
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§ 79 Yttrande över Detaljplan för del av 
Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög 
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun 
- Granskningshandling Beslut fattat 
per capsulam 

Dnr BSL 2017/0771 

Sammanfattning 
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder 
men även centrumverksamhet, kontor m m och den centralt belägna 
stadsdelsparken samt utöka skolgård. Det aktuella området är ca 8,8 ha 
och är en del av den stora kommunala fastigheten Östra Torn 27:2 och är 
belägen norr om Solbjersvägen, mellan det kommande handelskvarteret 
och den redan planlagda skoltomten samt intill spårvägen och hållplats 
Centrala Brunnshög. En volymstudie har tagits fram för planområdet. 
Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder, ca 2 500 m2 
centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA), 5 000 m2 skolgård och 
3,8 ha park. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala 
Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun – 
Granskningshandling 2017-09-04 
BN Underrättelse-Granskning 2017-08-24 Detaljplan för del av Östra 
Torn 27:2 - Nämnder 
BN Planbeskrivning 2017-08-08 Dpl för del av Östra Torn 27_2 
(Parkkvarteren) 
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2017-08-08 Dpl för del av 
Östra Torn 27:2 (Parkkvarteren) 
kommer det äldsta underlaget enligt följande: 
BN Illustration Dpl för del av Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren) 5. BN 
Utlåtande 2017-08-08 Dpl för del av Östra Torn 27_2 
(Parkkvarteren).pdf 

Beslutsgång 
Beslut fattat per capsulam den 11 september 2017 

Nämndens sekreterare har den 7 september 2017, på uppdrag av 
nämndens ordförande, skickat ut följande mail: 

”Översänder härmed, enligt tidigare information, underlag samt 
förvaltningens tjänsteskrivelser i följande ärenden: 

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, Centrala 
Brunnshög) i Lund, Lunds kommun - granskning Detaljplan för del av 
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Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds 
kommun – granskning 

Sista datum för vår nämnd att yttra sig över dessa båda 
granskningsärenden är den 11 september. Samtliga handlingar finns 
publicerade i Mötesportalen/Meetings. Jag vill påminna om att nämnden 
i samrådsskedet behandlat samma ärenden; 2017-02-08 (handelskvarter) 
respektive 2017-03-15 (Parkkvartetten). Nämndens beslut bifogas. 

På tisdagens informationsmöte gick vi närmare igenom bifogade 
tjänsteskrivelser. Monica kommunicerade också att en lämplig process är 
att ni, i era grupper håller samman diskussionen och sinsemellan för en 
politisk dialog där ni kommer fram till ett ställningstagande. 

Jag behöver av varje ordinarie ledamot senast söndagen den 10 
september ett svarsmail i vilket det framgår att underlagen mottagits samt 
vilket ställningstagande man tar till underlagen. 

Besluten kommer därefter att protokollföras på vanligt sätt, samma regler 
gäller. De protokollförda besluten förs sedan in i protokollet den 20 
september med en tydlig rubricering där det framgår att dessa beslut 
fattats ”per capsulam”.” 

Följande ordinarie ledamöter har via mail svarat att man mottagit 
handlingarna samt instämmer i förvaltningens förslag till beslut: Gösta 
Eklund (V), Staffan Bolin (L), Mattias Horrdin (C), Rita Borg (S), Vera 
Johnsson (M), Ann-Charlotte Ewerhard (M), Nils Paulsson (M), Yanira 
Difonis (MP), Dragan Brankovic (SD), Mårten Spanne (S) samt Monica 
Molin (S). 

Ledamöterna Erik Hammarström (MP) och Victor Landing (KD) deltar 
inte i beslutet. Victor Landing har tidigare avsagt sig sitt uppdrag. 

 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att      som eget yttrande överlämna Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 

(Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun -
 Granskningshandling. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
    



    
Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokoll 14 (25) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 80 Yttrande till KS över 
Utbildningsdepartementets remiss 
”Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet” 

Dnr BSL 2017/0737 

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet” innehåller analys, exempel och förslag från 
forskning och beprövad erfarenhet kring hur undervisningen i 
grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos 
elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i 
grundskolans senare år. Remissen innehåller enligt utredningen 
nödvändiga författningsförslag för att ge dessa elever bättre 
förutsättningar i svensk grundskola än vad de har idag. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse ”Yttrande till 
KS över Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska 
uppnå behörighet till gymnasiet”, den 31 augusti 2017, dnr 2017/0737 

Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet”, maj 2017, SOU 2017:54 

 

Beslutsgång 
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 förvaltningens 

tjänsteskrivelse ”Yttrande till KS över Utbildningsdepartementets 
remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till 
gymnasiet.” 

  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Skolområdeschefer 
Rektorer    
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§ 81 Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag till nämnden om 
barngruppernas storlek (återremiss) 

Dnr BSL 2017/0770 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Lund gav i ”Ekonomi- och verksamhetsplan 
(EVP) för 2016-2018” de två barn- och skolnämnderna i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättning för gruppstorlek i 
förskolan. Nämnden svarade på kommunfullmäktiges uppdrag 2016-05-
18, dnr BSL 2016/0307. 
 
Nämnden har nu fått i uppdrag att komplettera tidigare lämnad skrivelse 
med motsvarande uppgifter och nyckeltal som i sammanställningen från 
barn- och skolnämnd Lund Öster. 
 
Utifrån Barn- och skolförvaltning Lunds stad utredning uppfyller 70 
avdelningar (33,6%) av 208 målet per 15 oktober 2016 om förvaltningen 
utgår från avdelnings-begreppet utifrån Procapita och barngruppernas 
storlek. Gör man istället en övergripande beräkning per skolområde 
skulle Lunds stad behöva ytterligare 26 avdelningar för att uppfylla 
målet. 
 
Det bör även poängteras att det är alltid färre barn inskrivna på hösten för 
att sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att 
måluppfyllelsen oftast är bättre på hösten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 18 september 
2017 dnr BSL 2017/0770. 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 september 
2016, dnr BSÖ 2016/0506 
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018. 
Beslut KS den 16 augusti 2017, § 237 (beslut om återremiss) 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  som svar på kommunstyrelsens återremiss översända 

tjänsteskrivelsen ”Återremiss i ärende, Uppdrag från fullmäktige 
om att utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättning för 
gruppstorlek i förskolan”, daterad 2017-09-18. 
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Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 82 Anmälningar om kränkande 
behandling 2017 

Dnr BSL 2017/0029 

Sammanfattning 
Delegationsordningen C.1.8 

Nämnden informeras om de anmälningar från verksamheten om 
kränkande behandling som inregistrerats 2017-06-01 – 2017-08-31. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, ”Anmälningar om kränkande 
behandling april och maj 2017” dnr BSL 2017/0029. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att lägga redovisningen om anmälningar till huvudmannen om 

kränkande behandling 2017-06-01- - 2017-08-31 till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 83 Rapportering av frånvaro som 
överstiger 20 %  

Dnr BSL 2017/0766 

Sammanfattning 
Redovisas sammanställning av det antal elever som haft mer än 20 % 
anmäld respektive oanmäld frånvaro under vårterminen 2017. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att  godkänna rapporten och lägga den till protokollet.   
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§ 84 Anmälningar till nämndsammanträdet 
den 20 september 

Dnr BSL 2017/0529 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 21 juni: 

Protokoll från KS 2017-05-02. § 174 Delårsrapport 1, sammanställning 
av årets viktiga händelser, ekonomisk prognos och sjukfrånvaro. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse och beslutsunderlag är dokumenterat 
på Dnr 2017/0384. 

Protokoll från KS 2017-06-14. § 162. En avsägelse har inkommit från 
Sofia Lindbom (M) som ersättare i Barn och Skolnämnden i Lunds stad. I 
Protokollet finns sammanfattning, beslutsunderlag och beslut vem som 
blir Sofia Lindboms ersättare. 

KS Protokoll § 101 EVP (Ekonomi- och verksamhetsplan) för 2018-2020 
med budget för år 2018. Genomgång, tidplan, beslutsunderlag och 
förslag till budget. Reservationer från Moderaterna, Liberalerna. 

KS Protokollsutdrag 2017-05-23 § 213 angående 
ingångssättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra Råbylund i 
Lunds Kommun. Reservation har inkommit från Moderaterna och 
Liberalerna 

2017-05-29 Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen Ekonomienhet § 
131 angående förslag på fördelning av statsbidrag för nyanlända vuxna 
och familjer med upphållstillstånd. Dnr. SO 2017/0106 

KS Protokollsutdrag 2017-08-16 § 142. Beställning av matsal på 
Svaleboskolan i Veberöd. KS dnr 2017/0470 Tjänsteskrivelsen från 
Ekonomiavdelningen angående beställning av matsal på Svaleboskolan 
Veberöd. 

2017-08-21 Victor Landing (KD) har lämnat in en avsägelse av uppdrag 
som ersättare i Kommunala funktionsrådet. 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott § 160. Revidering 
av tidplan införande av en samlad barn- och skolnämnd med en 
gemensam förvaltning. Ny tidplan behöver fastställas 

Samverkan på förvaltningsnivå: Samverkansprotokoll 2017-08-28  

Samverkan på förvaltningsnivå: Samverkansprotokoll 2017-09-18 
(ojusterat) 
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Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 
september 2017 dnr BSL 2017/0529 
  

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att lägga redovisningen till protokollet. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 85 Redovisning av delegationsbeslut 
2017 

Dnr BSL 2017/0022 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 2017-
09-20. 

  

Beslutsunderlag 
  
Huvudområde A. Gemensamt 
Delområde 1: Personal 
  
Rektor/ förskolechef underställd skolområdeschef eller chef 
Resurscentrum Nr. 5f 
Nr. 1 
Delegat, verksamhetschef Lsr 
  
Beslut om lönesättning vid ny-åter- och förlängd anställning 
Nr. 5h 
Nr. 44-46 
Delegat, förskolechef 
  
Nr. 47-55 
Delegat, rektor 
  
Nr. 56 -57 
Delegat, administrativ chef 
  
Nr. 58 
Delegat, rektor 
  
Nr. 59-60 
Delegat, förskolechef 
   
Nr. 61 
Delegat, administrativ chef 
  
Nr. 62-71 
Delegat, rektor 
  
Nr. 72 
Delegat, rektor/enhetschef  Lsr 
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Nr. 73-78 
Delegat, rektor 
  
Nr. 79 
Delegat, verksamhetschef  Lsr 
  
Nr. 80-87 
Delegat, rektor 
  
Nr. 88 
Delegat, verksamhetschef Lsr 
  
Nr. 89-99 
Delegat, rektor 
  
Nr. 100, 101 (makulerat) 
Delegat, verksamhetschef Lsr 
  
Nr. 102 
Delegat, rektor 
  
Nr. 103 
Delegat, enhetschef Lsr 
  
Nr. 104-124 
Delegat, rektor 
  
Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön under pågående 
avtalsperiod Nr. 6 
  
Nr. 7 
Delegat Anita Bengtsson, hr chef 
  
Nr. 8 
Delegat Anita Bengtsson, hr chef 
   
Huvudområde B. Förskola Delområde 1 
 
Förskoleverksamhet, nr. 4 
Nr. 2 
Delegat, skolområdeschef 
  
Nr. 3 
Delegat, skolområdeschef 
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Nr. 4 
Delegat, skolområdeschef 
  
  
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1. 
Undervisnings- och elevvårdsärenden 
  
Beslut om att skolplikten ska upphöra tidigare eller senare i förhållande 
till huvudregeln. Nr. 1 
 Nr. 1 
Delegat, rektor 
  
Beslut om skolplacering enligt 10:30, första stycket, 9:15 första stycket, 
11:29 första stycket (närhetsprincipen), Nr 4a 
Nr. 32-84 
Delegat, rektor 
  
Beslut om mottagande i grundsärskola. Nr. 13 
Nr. 12-14 
Delegat, verksamhetschef 
  
Beslut om att barn inte längre skall vara elev i särskolan. Nr. 15 
Nr. 1 
Delegat, verksamhetschef 
  
Beslut om mottagen elev i grundsärskolan ska läsa huvudsakliga ämnen 
Nr. 17 
Nr. 1-2 
Delegat, verksamhetschef 
 
  
Huvudområde D. Övriga ärenden. Delområde 1 
 
Övrigt Nr. 1a 
Nr. 1-2 
Delegat Skoldirektör 
  
Antagande av anbud Nr 1b 
Nr. 1-2 
Delegat Administrativ chef 
  
Yttrande på begäran från Skolinspektionen, BeO, DO. Nr. 16 
Nr. 1-18 #sekretess# 
Delegat, skoldirektör 
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Avge yttrande i ärenden som överklagats till domstol, eller till 
Riksdagens ombudsmän. Nr. 18  
Nr. 1-2 
Delegat, skoldirektör 
  
  
  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 86 Skoldirektören informerar 

Sammanfattning 
Skoldirektören informerar om det arbete som gemensamt genomförts 
samt tidplanen framåt, gällande arbetet med att besvara 
kommunrevisionens uppföljande granskningsrapport med fokus på 
nämndens uppföljning av individärenden. Beslut fattas i ärendet på 
nämnden den 11 oktober (sista svarsdatum är 2017-10-12). 
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