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§ 35

Fastställande av föredragningslistan
och val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Mårten Spanne (S) och
ersättare Mattias Horrdin (C). Justering äger rum fredagen den 2 mars
2018 kl 09.00 på Barn- och skolkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Fäladsskolan, Lund - beställning

Dnr BSN 2018/0037

Sammanfattning
Förutsättningarna för det om- och nybyggnadsprojekt som Barn- och
skolnämnden har beställt avseende fäladskolan har kraftigt förändrats.
Vid dessa nya förhållanden skulle en långsiktig god ekonomisk hållning
innebära en total nybyggnation av skolan. Ur verksamhetsperspektiv
innebär det att all verksamhet samlas under ett tak vilket motsvarar
verksamhetens behov och önskemål.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2018-02-19 dnr BSN
2018/0037
Beställning Fäladskolan 2018-02-28
Lokalprogram Fäladskolan 2018-02-28
Lokalplan Barn- och skolnämnden 2017-2022
Scenario 2022 Norra fäladen

Beslut
BSN beslutar
att
att

instämma i förvaltningens förslag med följande tillägg,
det är angeläget att säkerställa att skolgården kan ansluta på ett
naturligt sätt till parken och inte planeras i skuggläge samtidigt som
skolvägar och transportvägar till och från skolan arrangeras på ett
säkert sätt.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Stångby centralskola, Lund beställning

Dnr BSN 2018/0024

Sammanfattning
Beställningen föranleds av att det finns ett behov av 4-9 kapacitet inom
området som inte kan tillfredsställas inom ett befintligt lokalbestånd.
Genom utbyggnaden så växer behovet av skollokaler i alla åldrar och en
ny F-3 skola för 360 elever planeras i områdets östra delar.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänstskrivels 2018-02-19 dnr BSN
2018/0024
Beställning Stångby centralskola 2018-02-28
Stångby centralskola inplaceringsskiss 2017-12-12
Stångby planlösning plan 1 2017-11-24
Stångby planlösning plan 2 2017-11-24
Stångby planlösning plan 3 2017-11-24
Lokalplan Barn- och skolnämnden 2017-2021
Scenario 2021 Centrum- Torn

Beslut
BSN beslutar
att

att

hos kommunstyrelsen beställa nybyggnation av Stångby
centralskola för 450 elever i årskurs 4-9 enlig skrivelsen
Beställning Stångby centralskola 2018-02-28 med färdigställande
2022,
förorda en samlad byggnation utifrån verksamhets behov.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Information om Östra Mölla gårds
förskola samt Påskagängets skola,
Dalby

Dnr BSN 2018/0093

Sammanfattning
Östra Mölla gårds förskola består idag av fyra avdelningar i paviljong
och är ett inomhusmiljöprojekt. Lundafastigheter har bedömt att
paviljongerna inte är värda att renovera. Tidigare barn och skolnämnd
Lund Öster har bedömt att paviljongerna ska ersättas eftersom Dalby har
en växande befolkning.Tomtutredning visar på möjlighet att utöka
verksamheten med fler förskoleplatser på tomten, vilket ligger i linje med
nämndens strävan att skapa större enheter för att få en bättre ekonomi för
enheten. För att bygga i två plan krävs en detaljplaneändring Barn och
skolförvaltningen ber att få återkomma till nämnden avseende beställning
av ersättningsbyggnad/nybyggnation då nytt lokalprogram för förskolor i
Lunds kommun är färdigt.
Barn- och skolnämnd Lund Öster har under många år framfört behov av
ny skola i Dalby södra. Enligt den senaste informationen från
Lundafastigheter kan en ny permanent skola stå klar tidigast 2021.
Detaljplanen för Dalby 31:49 mfl (skoltomten) är ute på samråd och
förväntas vara klar till sommaren 2018.
Inför skolår 17/18 fanns det ingen möjlighet att få plats med fler elever
på Nyvångskolan och en förskoleklass startade på Kattfoten förskola.
Innan ny skola kommer på plats måste paviljonger etableras från och
med höstterminen 2018. Den interna årshyran, inklusive hyran till
Expandia, beräknar Lundafastigheter till ca 8, 4 milj. Hyran planeras
finansieras av kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad av
skola och förskola. Kommunkontoret har inte reserverat medel för hyra
2018 och hyran för 2018 föreslås komma att finansieras genom en
resultatförsämring.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2018, dnr
BSN 2018/0093
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 april 2016, § 64, dnr
2016/0377
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 april 2016 §63, dnr BSÖ
2016/310
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2016 dnr BSÖ
2016/0377.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
BSN beslutar
att

nämnden vill till kommunstyrelsen framföra att nämnden är djupt
bekymrad för hur skolgång för 7-9 i Dalby ska kunna säkerställas
från höstterminen 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen, Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Fastställande av lokalplanen för barnoch skolnämnden

Dnr BSN 2018/0021

Sammanfattning
Ärendet innehåller beslut om Barn- och skolnämndens lokalplan.
Lokalplanen redogör för de lokalbehov som Barn- och skolnämnden har
för förskola, grundskola och grundsärskola under perioden 2018-2022.
Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras
men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram
samt investeringsgruppens utarbetande av investeringsplan för perioden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19 dnr BSN
2018/0021
Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2022
Bilaga 1 Lokalplan Barn- och skolförvaltningen tabell 2018-2022 201802-28
Bilaga 2 östra kommundelarna 2018-02-28
Bilaga 3 Enheternas placering 2018-02-28
Bilaga 4 Lokalplaneringsprocessen 2018-02-28
Scenario 2022 Centrum Torn 2017-10-11
Scenario 2022 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården 2017-10-11
Scenario 2022 LTÖ 2017-10-11
Scenario 2022 Norra fäladen 2017-10-11

Beslut
BSN beslutar
att

att
att

att
att
att

Justerare

undanta fastställande avseende punkt 2.1.1 Linero/Tuna/Östra Torn
och i denna del återremittera Lokalplan Barn- och skolnämnden
2018-2022 i avvaktan på kommunens lokalkapacitets-utredning
samt
i övrigt fastställa Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2022,
Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2022 utgör delunderlag
för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt
investeringsgruppens utarbetande av investeringsplan,
Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2022 utgör underlag för
kommande beställningar,
Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2022 ersätter tidigare
beslutade områdeslokalplaner,
i övrigt instämma i förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen
Servicenämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden
Kultur – och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Skolområdeschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Fastställande av policy och
handlingsplan mot hot och våld på
arbetsplatsen för barn-och
skolförvaltningen

Dnr BSÖ 2017/0560

Sammanfattning
Den nya barn- och skolnämnden tillträder 1:e januari 2018. I avvaktan på
denna samt ny förvaltningsledning har kommunkontoret med hjälp av
medarbetare på de båda upphörande barn- och skolförvaltningarna tagit
fram ett förslag till policy mot hot och våld för barn- och skolnämnden.
Kommunstyrelsen i egenskap av sammanslagningsdelegerad nämnd
fattade beslut 2017-12-06 om policy mot hot och våld för gemensam
barn- och skolnämnd.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 dnr
BSÖ 2017/0560
Kommunstyrelsen beslut den 6 december 2017 § 365
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2017

Beslut
BSN beslutar
att

anse handlingarna föredragna och tagna till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Remiss: Kemikalieplan för Lunds
kommun - LundaKem

Dnr BSÖ 2017/0559

Sammanfattning
Under 2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I december
2017 beslutade miljönämnden att skicka ut planen på remiss, vilken
barn- och skolnämnden skall svara på senast 15 februari 2018.
Kemikalieplanen syftar till att underlätta, systematisera och effektivisera
kemikaliearbetet i Lunds kommun och fokus för planen är barn och
unga. Kemikalieplanen är även ett dokument, som ska strukturera och
effektivisera kommunens arbete med flera av målen i LundaEko II och
vidare med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Barn- och skolnämnden anser att LundaKem på många sätt kan utveckla
nämndens strategiska miljöarbete och förhoppningsvis fungera som ett
bra verktyg för att effektivisera och konkretisera arbetet med att minska
miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten. De synpunkter
förvaltningen framför i detta remissyttrande rör bland annat inventering
och utbyte av PVC-golv där förvaltningen för fram en önskan om en
tydligare ansvarsfördelning och tidsplan , striktare krav gällande
grundskolor samt ett totalstopp för att lägga in nya PVC-golv. Yttrandet
innehåller även synpunkter på hur kemikaliefrågor bör tas upp i
undervisningen samt hur städ- och utrensningsrutiner bör uppdateras.
Synpunkterna återfinns i detalj i bilaga.
Barn- och skolnämnden föreslås godkänna upprättat yttrande över
förslag till kemikalieplan för Lunds kommun samt översända detta till
miljönämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämndens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr BSÖ
2017/0559
Remiss från miljönämnden, inkommen den 13 december 2017
LundaKem - Kemikalieplan för Lunds kommun, remissversion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till miljönämnden i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse över Kemikalieplan för Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Miljönämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Remiss: Kulturpolitiskt program för
Lunds kommun

Dnr BSN 2018/0035

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på nytt
kulturpolitiskt program för Lund. Programmet tar upp såväl de
vägledande principer som bör ligga till grund för utvecklingen av kultur i
Lund som aktuella utvecklingsområden. I syfte att realisera programmet
ska Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med respektive
förvaltning ta fram treåriga handlingsplaner. Handlingsplanerna ska
innehålla insatser som ska leda till att programmets
utvecklingsambitioner uppnås. Barn- och skolförvaltningen anser
förslaget till kulturpolitiskt program väl genomarbetat och tydligt och
instämmer i programmets ambitioner som riktar sig till barn och unga.
Det bör dock även beaktas att det kulturpolitiska programmet kan
innebära ekonomiska konsekvenser för Barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018 dnr
BSN 2018/0035
Kultur- och fritidsförvaltningens remissbrev den 16 november 2017 dnr
KU 2017/0138

Yrkanden
Staffan Bolin (L) yrkar med instämmande av Mattias Horrdin (C), John
Sunnqvist (KD) och Ann-Charlotte Ewerhard (M) att bifall
förvaltningens förslag och med två tilläggsyrkande.
att barn- och skolnämnden uttalar att kultur- och fritidsnämnden bör
fortsätta arbetet med kulturpolitiskt program med utgångspunkt att det
skall utgöra underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med
kulturfrågor, i samverkan med övriga nämnder samt
att uppmana kommunstyrelsen att ta fram principer för hur och på
vilken nivå övergripande policydokument skall utarbetas och beslutas.
Monica Molin (S) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP) och
Mårten Spanne (S) bifall till förvaltningens förslag och avslag på Staffan
Bolin (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på Staffan Bolins (L) med fleras
tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande finner att nämnden avslår Staffan Bolins (L) tilläggsyrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Kulturpolitiskt
program för Lunds kommun” 2018-02-01.

Reservationer
Staffan Bolin (L), Ann-Charlotte Ewerhard (M), Håkan Friberg (L),
Mattias Horrdin (C) och John Sunnqvist (KD) anmäler reservation till
förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Remiss: Ungdomspolitiskt program för
Lunds kommun

Dnr BSÖ 2017/0540

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt politiskt program för unga i
Lunds kommun. Arbetet med att ta fram ett förslag har pågått under
perioden mars-oktober 2017. Förslaget innebär också att programmet
byter namn till Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun, så att det
tydligt och direkt svarar mot ungdomspolitiken som nationellt
politikområde.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till ungdomspolitiskt program är
skickat på remiss. Ett nytt förslag läggs därefter fram till kultur- och
fritidsnämnden för godkännande i mars 2018 innan det går vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Förslaget beskriver tre områden: 1) Lika möjligheter, 2) Inflytande och
delaktighet samt 3) Hälsa, som Lunds kommun särskilt ska utveckla
under de kommande åren för att leva upp till sitt ungdomspolitiska
uppdrag, möta omvärldens förväntningar och hantera de allt snabbare
förändringarna i samhället. Prioriteringar för respektive område ges.
Treåriga handlingsplaner, ska tas fram tillsammans med berörda
förvaltningar, som sedan bryts ned årsvis i verksamhetsplaner som
kopplas till årsbudgetar.
Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att godkänna kultur- och
fritidsnämndens förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds
kommun.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 februari 2018 dnr:
BSÖ2017/0540
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017
Ungdomspolitiskt program, remissversion den 31 oktober 2017
Barnchecklista avseende ungdomspolitiskt program den 31 oktober 2017
Remissbrev avseende ungdomspolitiskt program för Lunds kommun den
31 oktober 2017

Yrkanden
Staffan Bolin (L) yrkar bifall förvaltningens förslag och med två
tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att barn- och skolnämnden uttalar att kultur- och fritidsnämnden bör
fortsätta arbetet med ungdomspolitiskt program för unga med
utgångspunkt att det skall utgöra underlag för kultur- och
fritidsnämndens fortsatta arbete med ungdomsfrågor, i samverkan med
övriga nämnder samt
att uppmana kommunstyrelsen att ta fram principer för hur och på
vilken nivå övergripande policydokument skall utarbetas och beslutas.
Yanira Difonis (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Staffan Bolins (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på Yanira Difonis (MP) yrkande om
avslag på Staffan Bolins (L) tilläggsyrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Yanira Difonis
(MP) yrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: ungdomspolitiskt
program för Lunds kommun” 2018-02-01.

Reservationer
Staffan Bolin (L), Ann-Charlotte Ewerhard (M), Håkan Friberg (L),
Mattias Horrdin (C) och John Sunnqvist (KD) anmäler reservation till
förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 44

Remiss: Skrivelse från S och MP - lika
lön för lika arbete - även för våra
sjuksköterskor

Dnr BSN 2018/0036

Sammanfattning
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) har i en skrivelse till
Arbetsgivarutskottet föreslagit att kommunstyrelsen ska ge
kommunkontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur den
lönesatsning som gjordes på sjuksköterskor inom vård- och omsorgsförvaltningen, kan fullföljas för att även komma skolsköterskorna inom
Lunds kommun till del.
Barn- och skolförvaltningen betonar i sitt yttrande över skrivelsen att
innan ett ställningstagande tas om motsvarande lönesatsning även ska
göras för kommunens skolsköterskor, finns det flera viktiga aspekter
som måste undersökas och tas hänsyn till. Detta avser bland annat hur en
lönesatsning på skolsköterskorna påverkar andra befattningar inom
elevhälsan, såsom skolkuratorer och skolpsykologer och hur en sådan
lönesatsning motiveras i förhållande till andra yrkesgrupper där
förvaltningen har en hög personalomsättning och svårigheter att
nyrekrytera, som exempelvis förskollärare och fritidspedagoger.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 dnr
BSN 2018/0036
Skrivelse från Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) den 1
december 2017

Beslut
BSN beslutar
att

som eget yttrande översända barn- och skolförvaltningens
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Protokolls anteckning för Yanira Difonis (MP) - Skolsköterskor och
sjuksköterskor har samma utbildning och konkurrerar om samma typ av
jobb. Denna grupp är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden. Då
sjuksköterskor får en löneökning är det rimligt att också skolsköterskor
ska ha samma löneökning. Tjänsteskrivelsens problematisering av
eventuella konsekvenser för andra jobbkategorier gäller därför både för
sjuksköterskor som skolsköterskor, och då verkar tjänsteskrivelsens
beskrivning av problemet inte övertygande och därmed utan tyngd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga skolledare/chefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 45

Remiss: Motion från Dan Ishaq (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och
trygg skolmiljö – nolltolerans mot
kränkningar och övergrepp

Dnr BSN 2018/0049

Sammanfattning
Moderaterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp”
och föreslår att Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Servicenämnden
ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom
respektive verksamhet. Barn- och skolnämnd Lunds stad ska avge ett
yttrande i ärendet. I motionen lyfts även att i takt med den digitala
utvecklingen har också barn och elevers upplevda otrygghet ökat. De
platser som organisationen Friends lyfter som otrygga i skolan är
toaletter, omklädningsrum och korridorer. I motionen lyfts
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.
Barn- och skolförvaltningens skolor arbetar i kartläggningsfasen, för att
identifiera otrygga skolmiljöer, antingen med trygghetsvandringar,
trygghetsenkäter eller trygghetssamtal med eleverna som en del av det
förebyggande och främjande arbetet. Eleverna erbjuds även i stor
utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. En majoritet
av F-9 skolorna i Lunds kommun har även ett förbud för mobiltelefoner i
omklädningsrummen.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av en eventuell
ombyggnation av duschutrymmen innebära ekonomiska konsekvenser.
Det bör därför beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018 dnr
BSN 2018/0049
Motion: Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1177

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Yttrande över Motion från Dan Isaq (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans
mot kränkningar och övergrepp” 2018-02-01.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 46

Information om resultat av årskurs 6-9
terminsbetyg för barn- och
skolnämnden

Dnr BSN 2018/0034

Sammanfattning
Resultatredovisning av höstterminsbetygen för åk 6-9 för Lunds
kommuns grundskolor redovisades muntligt samt med PowerPoint.

Beslut
BSN beslutar
att

tacka för information och lägga den till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 47

Revidering av delegationsordning för
barn- och skolnämnden

Dnr BSN 2018/0005

Sammanfattning
Delegationsordningen behöver kontinuerligt revideras utifrån
förändringar i organisationen eller i lagstiftning. Föreliggande förslag
innebär revidering av delegater vid mottagande av elev som är
folkbokförd i annan kommun. Upprättande av interkommunalt avtal. Den
reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 28 februari
2018.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2018 dnr
BSN 2018/0005
Delegationsordning för Barn- och skolnämnden

Beslut
BSN beslutar
att

anta föreliggande förslag till delegationsordning för Barn- och
skolnämnden att gälla från och med den 28 februari 2018.

Beslut expedieras till:
Samtliga skolledare/chefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 48

Årsplan för barn- och skolnämnden

Dnr BSN 2018/0033

Sammanfattning
På Lund.se finns en årsplan för barn- och skolnämndens arbete. I den kan
medborgarna följa de större ärendena, som faller under nämndens
ansvarsområde, och är av allmänt intresse t ex beställningar av för- och
grundskolor, detaljplaner.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2018 dnr
BSN 2018/0033

Beslut
BSN beslutar
att

låta presenterad information utgöra underlag för nämndens årsplan
på lund.se.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 49

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr BSN 2018/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§11 Slutrapport ”Organisation och finansiering för nyanlända elever,
särskild belysning av resursfördelning för studiehandledning” (EVPuppdrag från kommunfullmäktige juni 2016) – 2018-01-10
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
§5 Avvikelse gällande färdigställande av Vildandens förskola – 2018-0108
Protokoll från kommunfullmäktige
§21 Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför gemensam
rättning av nationella prov” – återrapportering av uppdrag – 2017-12-06
(BSÖ 2017/0194)
Barn- och skolförvaltningen
Promemorian Förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar – 2018-02-05 (BSN 2018/0046)
Förvaltningsrätten i Malmö
Mål nr 1639-17 – dom 2018-01-05 (BSÖ 2017/0146)
Mål nr 2386-17 – dom 2018-01-05 (BSN 2018/0043)
Mål nr 10291-17 – dom 2018-01-23 (BSÖ 2017/0478)

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2018 dnr
BSN 2018/0006

Beslut
BSN beslutar
att

anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 50

Anmälan av delegerade beslut

Dnr BSN 2018/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Beslut om disciplinär åtgärd, skriftlig varning,
löneavdrag samt avstängning. Fastställande av måltidspriser för pers.
Ekonomiärenden: Beslut att teckna hyresavtal inom nämndens
verksamhetsområde för externa hyresavtal med en årshyra om maximalt
1 000 000 kr, samt beslut att säga upp lokalhyresavtal som tecknats av
delegaten.
Dalby/Torna Hällestads delegationsbeslut, förteckning 2-9
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Genarps delegationsbeslut, förteckning 10-13
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Södra Sandbys delegationsbeslut, förteckning 14-22
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Veberöds delegationsbeslut, förteckning 23-27
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Centrum/Torns delegationsbeslut, förteckning 28-37
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering. Årligt
upprättande av plan mot kränkande behandling (Sl) / Arbeta
förebyggande och främjande, följa upp, utvärdera och dokumentera (DL).
Anmälan till huvudman samt utredning och vidtagna åtgärder vid
anmälan om diskriminering eller kränkande behandling.
Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården
delegationsbeslut, förteckning 38-40
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning.
Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

föräldraledighet och arbetslöshet.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Anmälan till huvudman samt utredning
och vidtagna åtgärder vid anmälan om diskriminering eller kränkande
behandling.
Linero/Tuna/Östra Torn delegationsbeslut, förteckning 41-45
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning. Användning av person för undervisning inom förskola och
skola, om personen saknar erforderlig utbildning och tiden överskrider 6
månader.
Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid
föräldraledighet och arbetslöshet.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att skolplikten ska upphöra
tidigare eller senare i förhållande till huvudregeln. Beslut om
skolplacering.
Norra Fäladens delegationsbeslut, förteckning 46--52
Förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid
föräldraledighet och arbetslöshet. Beslut om tillsyn högst 30 minuter före
respektive efter ordinarie öppettider.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolplacering. Mottagande
av elev som är folkbokförd i annan kommun. Upprättande av
interkommunalt avtal. Anmälan till huvudman samt utredning och
vidtagna åtgärder vid anmälan om diskriminering eller kränkande
behandling.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018 dnr
BSN 2018/0007

Beslut
BSN beslutar
att

Justerare

anse delegationerna föredragna och därmed tagna till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 55

Skoldirektören informerar

Skoldirektören informerar om förändring på skolförvaltningen. En
tillfällig lösning är att Robert Dahlqvist, verksamhetschef för Genarp
ansvarsområde, går från och med 1 mars 2018 fram till hösten över till
skolkontoret som kontorschef. Det innebär att Magnus Bokelid,
verksamhetschef för Bys ansvarsområde i Södra Sandby, lämnar
rektorskapet och även blir verksamhetschef för Genarps ansvarsområde.
I samband med dagens snöoväder har det framkommit att förvaltningen
behöver ta fram rutiner och skapa system för att snabbt få ut information
på hemsidan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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