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§ 87

Föredragningslistan och val av
justerare

Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och
ersättare Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum torsdagen den 22 juni
2017 kl 10.30 på Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

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 26 april 2017.
Dalby
Dalby Södra – Detaljplan för ny skola på Påskagänget dröjer. Det finns
möjlighet till andra utbyggnadsalternativ som studeras parallellt med
fortsatt planutredning av riskerna med tomten.
Kattfoten – Anpassas för att ta emot en klass hösten 2017.
Nyvångskolan – Angående säkerställande av en god inomhusmiljö i
fastigheter - Anbud prövas av Servicenämnden i juni. Man har upptäckt
PCB vilket innebär att projektet blivit dyrare. Skolan har tagit in
tre förskoleklasser till hösten 2017 som får konsekvenser för framtida
ombyggnadsplaner.
Östra Möllagård förskola – Inväntar förtydligande kring
befolkningsutveckling i Dalby. Lokalprogram finns.
Möllebackens förskola – Lundafastigheter ska beställa detaljplaneändring
för att pröva att få möjlighet att bygga i två plan och därmed ge
möjlighet till fler platser.
Genarp
Enestugan – Beslut Kommunstyrelsen 170523. Projektering påbörjas i
juni 2017.
Genarp skola – Mindre anpassning görs under sommaren för att skapa
grupprum till musiksal. Renovering av hus C flyttas till sommar 2018
istället för 2017 på grund av att inga anbud inkommit från
byggentreprenörer.
Veidde vann markansvisningstävlingen för att ordna bostäder åt
nyanlända. 15 parhus totalt 30 bostäder planeras att byggas i höst 2017
och stå klara till våren 2018. Detta kommer att påverka behovet i
förskola och skola. Informationsmöte hölls den 29 maj 2017 för
medborgarna i Genarp.
Södra Sandby
Fågelsång – Beställning behöver inte upp igen i nämnden enligt
kommunkontoret. Lokalprogram skall tas fram.
Byskolan – Åtgärder för att säkerställa god inomhusmiljö i gula

Justerare

Utdragsbestyrkande
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byggnaden utförs sannolikt sommaren 2018. Åtgärderna var först
planerade att göras under sommar 2017 men inga anbud från
byggentreprenörer har kommit in.
Veberöd
Idalaskolan/Idala förskola – Första skisserna är framtagna. Idrottshall
med läktare innebär att endast en sida kan ”möbleras” för idrottsändamål
vilket är negativt för verksamheten och arbetsmiljön då det krävs att ex
basket mål bärs fram för montering framför läktare. Skolkontoret har bett
verksamhet göra konsekvensanalys för hur man kan klara behovet fram
tills nybyggnation står klar. Tidplan håller på att tas fram.
Tegelstugan – Byggnation påbörjas i sommar men projektet har växt då
man hittat PCB i fogar.
Svaleboskolan – Ny matsal inväntar kommunstyrelsens prövning.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 1 juni 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
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§ 89

Inkomna skrivelser

Dnr BSÖ 2017/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§174 Delårsrapport 1 för Lunds kommun per den 31 mars 2017 – 201705-02
Protokoll från kommunfullmäktige
§106 Ny vision för Lunds kommun – 2017-04-27
§116 Dialog Revingeskolan – 2017-04-27 (BSÖ 2016/0850)
Protokoll från servicenämnden
§43 Beställning av nybyggnation av kök, matsal med mera på
Svaleboskolan, Veberöd – 2017-05-03 (BSÖ 2016/0656)
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Detaljplan för del av Renfanan 4 i Södra Sandby, Lunds kommun –
Samrådshandling – delegationsbeslut 2017-05-30 (BSÖ 2017/0106)
Årlig uppföljning och redovisning av lärartätheten i förskola och
grundskola för Lunds kommun 2016 – korrigering 2017-05-19 (BSÖ
2017/0094)
Minnesanteckningar skolors friyta – 2017-04-26 (BSÖ 2017/0322)
Forum för samråd
Genarps arbetsområde 2017-05-03, 2017-05-08
By ansvararsområde 2017-05-09
Lämna synpunkt
Beröm från medborgare till personal på Hagalundskolan – 2017-05-02
Skolinspektionen
Signal om skolsituationen för en elev vid Killebäckskolan i Lunds
kommun – 2017-05-05 (BSÖ 2017/0308)
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds
kommuns klagomålshantering – beslut 2017-05-19 (BSÖ 2017/0141)
Skolväsendets överklagandenämnd
Beslut 2017-05-24 (BSÖ 2017/0274)
Barn och skolnämnd Lund Öster
Månadsrapport – maj 2017

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 maj 2017
dnr BSÖ 2017/0006

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2017-06-21.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Delegerade beslut

Dnr BSÖ 2017/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och
tjänster för belopp om högst 10 basbelopp. Beslut om
avskrivning/nedskrivning av fordran om högst 1 basbelopp.
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.
Delegat 31, 32, 33, 34, 35, 37 och 39 inom team Södra Sandby,
förteckning 3-11
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
förskolechef. Beslut om förkortad uppsägningstid, vid entledigande på
den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika
förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Delegat 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning
12-19
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. Skolärenden: Mottagande av elev som hör till
annan kommun.
Delegat 50, 53, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 20-24
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av
personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika
förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är
verkställighet.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 25-28
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika förskolechef. Tjänstledighet som ej är reglerad i lagar och
avtal för personal underställd rektor. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (17)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-21

anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Mottagande av elev som hör till annan kommun.
Delegat 70 Naturskolechef, förteckning 29
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
naturskolechef. Lönesättning av personal underställd naturskolechef vid
ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 maj 2017
dnr BSÖ 2017/0007

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2017-06-21.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

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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§ 92

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
bokslutsregleringar. Prognosen förutsätter att utbetalade statsbidrag för
lågstadiesatsning och fritidshemssatsning för läsåret 2016/2017 får
behållas.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
BSÖ Tjänsteskrivelse den 2 juni 2017 dnr 0822
Bilaga 1, 2017-06-02, månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
maj
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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§ 93

Redovisning av använda medel under
2016 års fördelning ur Hedda
Hylanders stiftelse till förmån för det
obligatoriska skolväsendet i Lund

Dnr BSÖ 2016/0407

Sammanfattning
Hedda Hylanders stiftelse togs emot av Lunds kommun under 1999.
Utdelning ur stiftelsens avkastning sker för första gången år 2001.
Stiftelsens ändamål är: ”Den för utdelning disponibla avkastningen får
användas, efter ansökan från rektor, enligt beslut av Lunds kommun för
att tillgodose behov som ligger vid sidan av den obligatoriska
skolundervisningen. Ärendet gäller redovisning av de projekt som
tilldelats medel under 2016.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 11 maj 2017
dnr BSÖ 2016/0407
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 juni 2016, § 91
Projektens redovisningar

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

godkänna redogörelsen,
23 000 kronor förs över till 2017 års utdelning.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Utdelning av medel under 2017 ur
Hedda Hylanders stiftelse till förmån
för det obligatoriska skolväsendet i
Lund

Dnr BSÖ 2017/0332

Sammanfattning
Hedda Hylanders stiftelse togs emot av Lunds kommun under 1999.
Utdelning ur stiftelsens avkastning sker för första gången år 2001.
Stiftelsens ändamål är: ”Den för utdelning disponibla avkastningen får
användas, efter ansökan från rektor, enligt beslut av Lunds kommun för
att tillgodose behov som ligger vid sidan av den obligatoriska
skolundervisningen. Ärendet gäller utdelning av medel från denna fond.
Det har inkommit sex ansökningar, varav fem bedöms följa intentionerna
för fonden och därför föreslås att beviljas.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 maj 2017,
dnr 2017/0332, inklusive bilaga
Kommunkontorets skrivelse om utdelning av medel 2017, daterad 201704-19

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

fördela medel ur Hedda Hylanders stiftelse enligt förslag redovisat
under ärendet,
rapport över projektet inklusive en ekonomisk redogörelse skall
inlämnas till nämnden senast 2018-04-30 som slut- eller delrapport.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Rektorer
Akten

Justerare
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§ 95

Remiss: Promemorian
Specialpedagogisk kompetens i fråga
om neuropsykiatriska svårigheter

Dnr BSÖ 2017/0278

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. Vi önskar att varianten av ADHD, diagnosen ADD,
nämns. Vidare behövs en fortbildningsinsats på området för nuvarande
tjänstgörande speciallärare och specialpedagoger, förslagsvis via
Skolverket.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 maj
2017 dnr 2017/0278
Utbildningsdepartementets promemoria 2017-03-22, Specialpedagogisk
kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter dnr 2017/01365/UH

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

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

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Remiss: Motion från Angelica
Svensson (V), Sven-Bertil Persson (V)
- Inför betalda arbetskläder för
personalen inom förskolan och
fritidshemman i Lunds kommun

Dnr BSÖ 2017/0300

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 vilka lagar som reglerar vad gäller arbetskläder
och vad det skulle kosta för förvaltningen att köpa in arbetskläder till
samtlig personal inom förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 juni 2017
dnr BSÖ 2017/0300
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
Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till motionen.
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Astrid
Rugsveen (M), Kenth Andersson (S), Dennis Svensson (MP), Ola
Christiansson (S) och Margareth Hansson (S) bifall till förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Karin Nilssons (C) yrkande
Nej till Hanna Gunnarssons (V) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons
(C) med fleras yrkande att bifalla förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen,

att

eventuell finansiering bör ske genom en nivåhöjning av
grundbeloppet i skolpengen till förskola och fritidshem med i
genomsnitt 500kr/anställd/år. Hänsyn bör också tas till tvätt och
eventuell tillkommande ombyggnadskostnad,

att

invänta Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018 för eventuellt
genomförande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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