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§ 54

Föredragningslistan och val av
justerare

Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och ersättare Per
Jakobsson (M). Justering äger rum torsdagen den 27 april 2017 kl 11.00
på Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

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 mars 2017.
Dalby
Dalby Södra – Beslut 2017-03-30 hos Kommunfullmäktige. Konsekvensoch riskanalys av området pågår av stadsbyggnadskontor/tekniska förv.
Östra Möllagård förskola – Förvaltningen håller på att ta fram
lokalprogram. Beställning upp i BSNLÖ i maj 2017.
Genarp
Enestugan – Beställning upp i BSNLÖ i maj 2017.
Södra Sandby
Beslut i BSNLÖ att lämna tomten på Norreholm till kommunkontoret för
annan verksamhet.
Fågelsång – Beställning upp i BSNLÖ i maj 2017.
Paviljonger på Byskolans tomt är uppsagda och lämnas 20171231.
Veberöd
Idala förskola och skola: Beslut 2017-03-30 hos Kommunfullmäktige.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 4 april 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
att

nämnden godkänner informationen.
finansiering sker genom särskild ordning enligt den nya
lokalinvesteringsprocessen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (22)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-26

§ 56

Inkomna skrivelser

Dnr BSÖ 2017/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§89 Utvärdering av nämndernas interna kontroll 2016 – 2017-03-01
§102 Kommunrevisionen: granskning av riktlinjer för placering av barn
och elever – 2017-03-01 (BSÖ 2016/0755)
§103 Kommunrevisionen: granskning av grundskolornas arbete för att
motverka kränkande behandling – 2017-03-01 (BSÖ 2016/0818)
Protokoll från barn- och skolnämnd Lunds stad
§21 Samordning av elevhälsa – 2017-03-15 (BSÖ 2017/0097)
Protokoll från utbildningsnämnden
§29 Rapport över genomförd tillsyn hösten 2016, fristående
verksamheter (Lund International School; LIS fritidshem,
Barnträdgården Äppellunden – 2017-03-22
§30 Rapport över genomförd insyn hösten 2016, fristående verksamhet
(Bilingual Montessori School of Lund, Lund International School, Maria
Montessori, Sankt Thomas skola) – 2017-02-08
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Bys ansvarsområde 2016-12-01, 2017-03-09
Genarps ansvarsområde 2017-03-13, 2017-03-15
Skolinspektionen
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds
kommuns klagomålshantering – beslut 2017-03-08 (BSÖ 2017/0093)
Skolverket
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017 – beslut 2017-03-03
Arbetsmiljöverket
Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 20132016 – rapport 2017:1

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 april 2017
dnr BSÖ 2017/0006

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2017-04-26.

Beslut expedieras till: Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Delegerade beslut

Dnr BSÖ 2017/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Omplacering, arbetsprövning, rehabilitering mellan
verksamheter.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om
avskrivning/nedskrivning av fordran om högst 1 basbelopp. Beslut om
krav på att ställa egen bil till förfogande i tjänsten, eller att egen bil får
användas i tjänsten och tecknande av bilavtal. Teckna hyreskontrakt.
Skolärenden: 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.
Bitr förvaltningschefens delegationsbeslut, förteckning 3
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på
befattningar direkt under biträdande förvaltningschef. Lönesättning av
personal på befattning direkt under biträdande förvaltningschef vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 32, 33, 35, 36, 37, 38 och 39 inom team Södra Sandby,
förteckning 4-9, 26
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet
som ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande
på den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen
och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte
är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens
önskemål.
Delegat 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby,
förteckning 10-17, 27
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativa
chefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för personal
underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och
administrativa chefen vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är
verkställighet.
Skolärenden: Beslut om plats i förskoleklass från och med höstterminen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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det år barnet fyller 5 år utifrån lokala resurser. Beslut om annan placering
av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Delegat 51, 53, 54 och 56 inom team Veberöd, förteckning 18-21
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor och tillika förskolechef. Lönesättning av personal underställd
rektor och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning
som inte är verkställighet.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 22-25
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Beslut om
förkortad uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen
begäran, för personal underställd rektor. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef vid
ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 april 2017
dnr BSÖ 2017/0007

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2017-04-26.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Delårsrapport per 2017-03-31 med
bokslutsprognos

Dnr BSÖ 2017/0192

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyresen ska nämnderna lämna en delårsrapport
per den 31 mars med bokslutsprognos för 2017. För barn- och skolnämnd
Lund Öster visar prognosen inte på någon avvikelse i förhållande till
budgetramen. Resultatet ska, enligt kommunens regelverk, korrigeras för
outnyttjade anslag och tillkommande kostnader.
Följande korrigeringar föreslås:
- Fler antal barn och elever: +4,3 mnkr
- Kompensation skolskjutsar +0,4 mnkr
- Outnyttjat anslag till öppen förskola -0,6 mnkr
- Outnyttjat anslag till små skolor på mindre orter -1,0 mkr
- Kompensation för hyror och handikappanpassningar +0,1 mnkr
Summa av korrigeringarna blir 3,2 mnkr. Om föreslagna korrigeringar
beviljas blir det prognostiserade resultatet +3,2 mnkr.
För investeringar prognostiseras ingen avvikelse.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 april 2017,
dnr BSÖ 2017/0192
Rapport till kommunstyrelsen ”Delårsrapport mars Barn och skolnämnd
Lund Öster” (Bilaga 1)
Uppföljning av antal barn och elever mot KF ram (Bilaga 2)

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

godkänna bifogad delårsrapport,

att

överlämna Delårsrapport Barn och skolnämnd Lund Öster till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

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 för helåret, före
bokslutsregelringar.
Prognosen för skolor och förskolor är sammanlagt -1,9 miljoner. Det
prognostiserade underskottet härrör sig från Svaleboskolan, som
fortfarande har obalans mellan kostnader och intäkter. Även Revinge
skola befarar underskott. Orsaken är för få elever på skolan.
Underskotten för enheterna täcks av en väntad positiv avvikelse för de
förvaltningsgemensamma posterna.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2017 dnr BSÖ
2016/0822
Bilaga 1, 2017-03-06 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Överföring av resultat från 2016 till
2017. Förslag till fördelning av överfört
resultat

Dnr BSÖ 2017/0241

Sammanfattning
Totalt blev budgetavvikelsen för Barn- och skolnämnd Lund Öster -0,8
miljoner 2016. Efter reglering enligt kommunens regelverk blev
resultater +5,6 miljoner. Kommunstyrelsen har den 1 mars tagit ställning
till hur stor del av resultatet som får ombudgeteras i 2017 års driftbudget.
Barn och skolnämnd Lund Öster ska tilläggsbudgetera 3,2 miljoner
kronor 2017. Enligt beslut i Barn- och skolnämnd Lund Öster 2000-0419 § 43, ska varje verksamhet bära med sig uppkomna över- och
underskott till nästkommande år. I bilfogade förslag har 1/3 av resultaten
för enheterna budgeterats på 2017 och resterande lagts till eget kapital.
Resterande 2,7 miljoner har lagts till nämnden som en gemensam buffert
för året.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2017 dnr BSÖ
2017/0241
BSÖ Bilaga 1, 7 april 2017, fördelning av resultat 2016
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2017, § 88 dnr KS 2017/0133
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 19 april 2000 § 43

Yrkanden
Dennis Svensson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande.
att de team som visar ett minusresultat för 2016 skall kompenseras, så att
de får ett nollresultat inför 2017. Pengarna tas från de medel som har
lagts till nämnden som en buffert för året.
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Karin Nilsson (C), Charlotte
Svanberg (M), Cornelia Kramer (L), Eva Strand (S), Hanna Gunarsson
(V) och Kenth Andersson (S) bifall till Dennis Svenssons (MP) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

godkänna förslag till fördelning av överfört resultat från 2016 till
2017 enligt bilaga 1 samt,

att

de team som visar ett minusresultat för 2016 skall kompenseras, så
att de får ett nollresultat inför 2017. Pengarna tas från de medel
som har lagts till nämnden som en buffert för året.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer
Rektorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Återremiss: Översyn av
förskoleorganisationen i Södra
Sandby tillföljd av minskad barnantal

Dnr BSÖ 2017/0084

Sammanfattning
Befolkningsprognosen visar på ett vikande antal förskolebarn och en
översyn av förskoleorganisationen har gjorts i Södra Sandby.
Verksamheten i Björkbackens förskola i By ansvarsområde kan flyttas
till Nyponbackens förskola i Killebäcks ansvarsområde. Det innebär att
personaltätheten blir tätare än om man valt att inte flytta verksamheten på
Björkbacken. Förändringen möjliggör vidare samordningsvinster som
leder till att förskolan får bättre ekonomi, vilket borde påverka barnen
positivt. Byggnaden Björkbacken kan då i stället användas för
förskoleklassverksamhet inom By ansvarsområde.
Vid Barn- och skolnämnd Lund Östers möte den 22 februari 2017
beslutade nämnden att återremittera med uppdrag till arbetsutskottet den
8 mars 2017 att diskutera frågan tillsammans med någon ansvarige från
team Södra Sandby.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 april 2017
dnr BSÖ 2017/0084
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 februari 2017, § 31 dnr
BSÖ 2017/0084

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Yttrande över skrivelse från föräldrar
till barn på Björkbacken angående
förslag till flytt av barnen på
Björkbackens förskola

Dnr BSÖ 2017/0138

Sammanfattning
Skrivelse har inkommit daterad 2017-02-16 till nämnden från föräldrar
till barn på Björkbacken förskola.
Ett förslag till att flytta Björkbackens verksamhet till Nyponbackens
lokaler har lagts av Team Södra Sandbys ledningsgrupp. Förslaget
grundar sig på att under åren 2016 – 2019 prognostiseras en kraftig
nedgång av barnantalet till förskolor i Södra Sandby. För att långsiktigt
anpassa verksamheterna på bästa sätt kommer därför i början av
höstterminen 2017 Björkbackens verksamhet flytta till Nyponbackens
förskolas lokaler. Det har varit uppe som informationsärende i nämnden
den 22 februari 2017 §31
Utgångspunkten för ledningsgruppens beslut har varit att göra så små
förändringar som möjligt i verksamheten gällande barngrupp,
personalgrupp och pedagogisk verksamhet. Beslutet innebär att
Björkbacken kan fortsätta sin nuvarande verksamhet fast i andra lokaler.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att tjänsteskrivelsen utgör
som svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 17 mars
2017 dnr 2017/0138
Barn och skolförvaltning Lund Öster beslut den 22 februari 2017, § 31
dnr 2017/0084
Skrivelse daterad 2017-02-16

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar på skrivelsen.

Beslut expedieras till:
Föräldrar på Björkbackens förskola
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-04-26

§ 64

Yttrande över skrivelse från föräldrar
till barn inom den pedagogiska
omsorgen i Dalby, Veberöd och
Genarp

Dnr BSÖ 2017/0175

Sammanfattning
Skrivelse daterad 28 februari 2017 ställda till Barn- och skolnämnd Lund
Öster inkom via mail med frågor från förälder med barn i pedagogisk
omsorg i Dalby, Veberöd och Genarp. Frågorna gäller rekrytering,
information om verksamheten samt tillgång till gemensam lokal.
Tjänsteskrivelsen besvarar frågorna med att det vid eventuell rekrytering
tar förskolechef ställning till det när det blir aktuellt. Information om
pedagogisk omsorg finns på lund.se. Det är inte alltid möjligt att skapa
tillgång till lokal.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att tjänsteskrivelsen utgöra
svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Barn- skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 21 mars 2017 dnr
BSÖ 2017/0175
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 januari 2017, § 13 dnr
BSÖ 2017/0053
Skrivelse daterad 28 februari 2017

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

tjänsteskrivelsen utgöra svar på skrivelsen.

Beslut expedieras till:
Föräldrarepresentant
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-26

§ 65

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster 2016

Dnr BSÖ 2017/0257

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 samverkangrupp på verksamhetsnivå. Inom BSN Lund
Östers verksamheter genomfördes uppföljningen för 2016 under perioden
februari – mars 2017.
Utifrån resultatet ges följande förslag på åtgärder för det kommande året
(aktivitet och ansvarig):
- Aktualisera vikten av att rapportera tillbud och arbetsskador i systemet
LISA. Utbilda medarbetare och chefer i systemet.
- Formulera uppföljningsbara arbetsmiljömål
- Öka kunskap om och revidera rutiner för kränkande särbehandling

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 april 2017
dnr BSÖ 2017/0257
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:
Kommunkontoret, Personalavdelningen
Skolledarna inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-26

§ 66

Remiss: Biblioteksplan för Lunds
kommun

Dnr BSÖ 2017/0214

Sammanfattning
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) anta en
biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Kommunfullmäktige
beslutade 2015-08-25 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta
fram en ny biblioteksplan för Lunds kommun då den tidigare inte längre
utgör ett aktuellt styrdokument. Den nya planen omfattar samtliga
bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det vill säga både folkoch skolbibliotek. Planen ska tillsammans med nationella och lokala
styrdokument vara ett redskap för medarbetare och beslutsfattare i
utvecklingen av den kommunala biblioteksverksamheten.
I framtagandet har bl a förvaltningsdirektörer, folkbibliotekschefen,
referenspersoner, kontaktpersoner, nätverksgrupper med skolledare,
förskolechefer och skolbibliotekarier ingått. Synpunkter från unga har
inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting.
Biblioteksplanen är uppdelad i tre delar: det fysiska biblioteket, det
rörliga biblioteket och det digitala biblioteket. Prioriteringar för
skolbiblioteken är exempelvis ökade öppettider och ökad tillgänglighet.
Vidare en stärkning av skolbiblioteket som pedagogisk resurs,
utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska effekter utifrån läsning,
förstärkning av skolbiblioteket som digital resurs, ansvar för fortbildning
inom medie- och informationskunnighet till skolans personal från
skolbiblioteket, god tillgänglighet av digitalt bibliotek och digitala
hjälpmedel.
Barn – och skolförvaltningen föreslår nämnden anta innehållet i
tjänsteskrivelsen och med uppmärksamhet på bl a rektors beslutanderätt i
vissa frågor, inbegripande av förskolebiblioteken och ökade kostnader för
skolbiblioteksverksamheten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 april
2017 dnr BSÖ 2017/0214
Remissversion – Biblioteksplanen för Lunds kommun
Remissbrev

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-26

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

anta innehållet i tjänsteskrivelsen och med uppmärksamhet på bl a
rektors beslutanderätt i vissa frågor, inbegripande av
förskolebiblioteken och ökade kostnader för
skolbiblioteksverksamheten.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Rektorer
Verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-26

§ 67

Remiss: Utemiljö vid förskolor i Lunds
kommun - Råd och riktlinjer

Dnr BSÖ 2017/0215

Sammanfattning
Servicenämnden och Byggnadsnämnden har skickat över en remiss över
Råd- och riktlinjer för utemiljö vid förskolor i Lunds kommun som
framtagits i en kommungemensam arbetsgrupp. Dokumenten är tänkta att
användas som en hjälp för att värdera ytan, hur ytorna ska användas och
disponeras samt vad som krävs för att hålla en god kvalitet.
Förvaltningen lämnas ett par synpunkter på dokumentet såsom solskydd,
begreppsförtydliganden och vikten av att bevara den eventuella
grönstruktur som finns på platsen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 mars 2017
Byggnadsnämndens beslut den 17 februari 2017
Servicenämndens beslut den 8 februari 2017
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, daterad
2017-01-26

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

de synpunkter som framförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens
yttrande över remissen.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-26

§ 68

Beställning av matsal på
Svaleboskolan, Veberöd

Dnr BSÖ 2017/0254

Sammanfattning
Det befintliga köket i Svaleboskolan, Veberöd, har omfattande brister
och måste åtgärdas. Även matsalen har brister. Ett förslag till lösning har
tagits fram. Föreslaget innebär att såväl kök som matsal rivs och en ny
byggnad uppförs där den tidigare stod. Under byggnadstiden måste
tillfälliga lokaler anordnas.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2017-04-10 dnr
BSÖ 2017/0254
Serviceförvaltningens utredning avseende nytt kök inklusive matsal till
Svaleboskolan i Veberöd, 2017-04-10 Serviceförvaltningens
beställningsskrivelse 2017-04-10
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2016-09-28, § 119

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

för sin del föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslag 3
av projekt Kök och matsal Svaleboskolan i enlighet med vad som
framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10 samt
nämndens tidigare beslut om beställning av matsal,

att

föreslå kommunstyrelsen att ge kommunkontoret,
serviceförvaltningen samt företrädare för barn- och
skolförvaltningarna i uppdrag att gemensamt och i samråd utreda
förutsättningarna för hyressättning av köken och matsalarna och i
förekommande fall komma med förslag till förbättringar,

att

föreslå kommunstyrelsen att ge kommunkontoret,
serviceförvaltningen samt företrädare för barn- och
skolförvaltningarna i uppdrag att gemensamt och i samråd utreda
förutsättningarna för hyressättning av köken och matsalarna och i
förekommande fall komma med förslag till förbättringar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-26

§ 69

Information om Bergkvarabuss och
skolskjutsar

Dnr BSÖ 2017/0270

Sammanfattning
Bergkvarabuss har utfört skolskjutstrafik på Barn- och skolnämnd Lund
Östers uppdrag sedan 2006. Med den tragiska olyckan där Bergkvarabuss
var inblandade har förvaltningen varit i kontakt med Bergkvarabuss för
att få försäkran kring arbetet med säkerhet på så väl fordon som
chaufförer. Förvaltningen föreslår nämnden att inte vidta fler åtgärder i
detta skede.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 april 2017
dnr BSÖ 2017/0270

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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