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§ 129
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare Per
Jakobsson (M). Justering äger rum torsdagen den 26 september 2013 kl 15.00
på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning:
Premiärvisning av Rekryteringsfilm för Lund Öster – Anna Sjösten, HR-konsult,
Åse Lindberg, kommunikatör och Evalotta Elnertz, chef för
kommunikationsavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola inom Lund Öster
Dnr BSÖ 2013/0009
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 augusti 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2013/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§242 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2014 – 2013-08-14
§249 Skrivelse från (S), (V), (MP) samt (DV) ”Viktigt med korrekt skolstatistik
– 2013-08-14
Protokoll från servicenämnden
§81 Yttrande över medborgarförslag om överbliven mat – 2013-08-28
Skolinspektionen
Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-9 och fritidshem i Lunds kommun – beslut 2013-05-24 (BSÖ
2013/0136)
Ansökan om godkännande som huvudman för grundskola vid Internationella
Engelska Skolan i Lunds kommun – beslut 2013-06-18 (BSÖ 2013/0177)
Barn- och elevombudet
Beslut – 2013-08-19 (BSÖ 2013/0044:14)
Skolväsendets överklagandenämnd
Beslut – 2013-08-22 (BSÖ 2013/0648)
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom – 2013-08-16 (BSÖ 2013/0365:16)
Dom – 2013-08-19 (BSÖ 2013/0529)
Sveriges Kommuner och Landsting
Myter om skolan hindrar utveckling – 2013-06
Kommunala integrationsrådet
Protokoll – 2013-05-14
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 september 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-09-25.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2013/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Lönesättning av personal på befattning direkt under
skoldirektören vid ny-, åter- och förlängd anställning som inte är verkställighet.
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. Beslut om krav på att ställa egen bil till förfogande i
tjänst, 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.
Delegat 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 och 38 inom team Södra Sandby, förteckning
3-10
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är
verkställighet.
Skolärenden: Beslut om plats i förskoleklass från och med höstterminen det år
barnet fyller 5 år utifrån lokala resurser.
Delegat 40, 41, 43, 45, 46, 47 och 48 inom team Dalby, förteckning 11-18
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande
på den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika
förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschef
vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider,
Delegat 50, 51, 52, 53, 54, 55 och 56 inom team Veberöd, förteckning
19-25
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika verksamhetschefen.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschef vid ny-, åter-
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eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 26-29
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön 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 verksamhetschef vid ny-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet. Anställning av obehörig
lärare eller förskollärare för mer än 6 månader och upp till ett år.
Skolärenden: Beslut om plats i fritidshem / öppen fritidsverksamhet för barn med
behov av särskilt stöd.
Förskoleärenden: Beslut om förtursanvisning av plats i förskoleverksamhet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 september 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-09-25.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Anmälan av åtgärder mot kränkande behandling enligt
skollagen 6 kap 10§
Dnr BSÖ 2013/0008
Sammanfattning
I skollagen finns bestämmelsen att en förskolechef eller rektor, som får
kännedom om att ett barn eller en elev utsätts för kränkande behandling, eller
trakasserier, i samband med verksamheten på förskolan eller skolan, ska anmäla
detta till huvudmannen kontinuerligt.
Uppgiften att utreda omständigheterna och vidta åtgärder är inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster delegerad till rektor, eller rektor tillika förskolechef,
för respektive enhet.
Anmälningarna rapporteras till nämnden varje månad.
Team Dalby: Nyvångskolan – 1 nytt ärende
Team Genarp: Genarps skola – 2 nya ärenden
Häckebergaskolan – 2 nya ärenden

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800
Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, fastställda 2012-03-20
Policy angående likabehandling av barn och elever samt förebyggande av
kränkande behandling av barn och elever. Fastställd av Barn- och skolnämnd
Lund Öster 2006-06-14, reviderad 2008-11-12, 2009-04-22 och 2011-08-31
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 9 september 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Ansökan om ersättning för buss mellan Torna Hällestad
och Internationella Engelska skolan i Lund
Dnr BSÖ 2013/0669
Sammanfattning
Vårdnadshavare har ansökt om ersättning för buss till och från skola för sitt barn
som går i årskurs 6 för resa mellan Torna Hällestad och Lund där eleven har
börjat den fristående skolan: Internationella engelska skolan, från och med
höstterminen 2013. Eleven är folkbokförd hos vårdnadshavarna i Torna
Hällestad.
Beslutsunderlag
Ansökan 2013-08-28
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 6 september 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avslå begäran om ersättning för buss till och från bostadsadressen i Torna
Hällestad och till den fristående skolan Internationella engelska skolan enligt
(Skollagen 10 kap 32 § 2 st) då det innebär ekonomiska svårigheter för
kommunen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Delårsrapport per 2013-08-31 med bokslutsprognos
Dnr BSÖ 2013/0279
Sammanfattning
Kommunstyrelsen begär årligen in delårsrapport per den 31 augusti med
bokslutsprognos för årets utfall. I anvisningarna från kommunkontoret beskrivs
vilka uppgifter som ska lämnas in. Bland annat ska en prognos över
måluppfyllelse och uppgifter om personalens sjukfrånvaro redovisas. Det
ekonomiska utfallet redovisas för perioden tillsammans med en bokslutsprognos
för året. Årets resultat beräknas bli 4 252 tkr. Resultatet ska korrigeras enligt
kommunens regelverk med avdrag för outnyttjade anslag eller tilläggsanslag för
tillkommande kostnader.
Följande korrigeringar förväntas göras för år 2013:
Fler barn och elever, +1 833 tkr
Kompensation för skolskjutsar, +400 tkr
Kostnader vid flytt på grund av fuktskada +100 tkr
Summa korrigeringar + 2 353 tkr. Efter korrigeringarna blir resultatet +6 585 tkr.
Härutöver kommer korrigeringar till följd av hyresregleringar och eventuella
avräkningar vid avstämning av totalhyran att göras vid årets slut.
Investeringsutgifterna beräknas överskrida ramen med 600 tkr. Avvikelsen beror
dels på uppstart av två nya förskoleavdelningar och dels på investeringar vid
flytten från Idala skola/förskola. Tilläggsanslag kommer att begäras i samband
med bokslutet.

Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning per 2013-08-31. Skrivelse till kommunstyrelsen 201309-13 ”Delårsrapport per 2013-08-31”.
Uppföljning av antal barn och elever mot KF ram (Bilaga 1)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 13 september 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna delårsbokslutet med bokslutsprognos,
att besluta att översända delårsrapport med bokslutsprognos till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 137
Månatlig uppföljning av enheter som prognostiserar
underskott
Dnr BSÖ 2012/0158
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade 2009-04-22, § 50 beslut om att de
skolor/förskolor som prognostiserar underskott för hela verksamhetsåret ska
lämna månatliga budgetuppföljningar i form av åtgärdsrapporter.
Beslutsunderlag
Åtgärdsrapporter från ansvarsområden som prognostiserar underskott.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 september 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Förslag till ekonomiska principer för internbudget 2014
Dnr BSÖ 2013/0668
Sammanfattning
Nämnden har att ta ställning till ekonomiska principer för internbudget 2014
avseende de medel som ställts till nämndens förfogande 15,6 miljoner kronor.
Dessa utgör ca 2,5 % av den totala budgetramen på 622,9 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13--14, § 101 Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2014-2016 med budget för 2014.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse per 2013-09-10

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att anta förslag till ekonomiska principer för internbudget 2014,
att den direkta skolpengen skall utbetalas till respektive förskola/skola.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Förslag till ändrad norm för inventarieanslag gällande
befintliga förskolor och skolor, nya enheter eller flytt av
befintlig verksamhet
Dnr BSÖ 2013/0684
Sammanfattning
Kommunens investeringsgrupp enades om nya standardlokalprogram våren 2012
vilket föranleder en översyn av normen för beräkning av inventarieanslag till
befintliga kommunala förskolor och skolor samt anslag för inventarier till nya
eller flytt av befintlig verksamhet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 september 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna förvaltningens förslag enligt tabell 1 ”Förslag till ändrad norm för
inventarieanslag till förskolor, skolor” att gälla som norm fr o m 2013-09-01.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomienheten
Barn och skolkontor Lund Stad
Akten

Justerare
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§ 140
Rapport elevenkät LUNK 2013
Dnr BSÖ 2013/0679
Sammanfattning
Resultat från Elevenkät 2013 presenteras i en kommungemensam rapport samt
bilagor med resultat för Lund Öster
Beslutsunderlag
LUNK Rapport 2013
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 september 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att med godkännande lägga rapport till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorer Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141
Revidering av policy gällande PRAO ur ett
arbetsmiljöperspektiv
Dnr BSÖ 2013/0680
Sammanfattning
PRAO - praktisk arbetslivsorientering - är en del av läroplanens riktlinjer för
skolan och omvärlden. Praktiken är en viktig del i elevernas förberedelse inför
arbetslivet. När eleverna praktiserar på en arbetsplats utanför skolan har både
skolan och arbetsgivaren ansvaret för elevernas arbetsmiljö. Genom nämndens
policy förtydligas ansvarsfördelningen mellan skolan och praktikplatsen.
Ärendet gäller revidering av policyn som nämnden antog i november 2007.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)
Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3
Förslag till revidering av Policy gällande PRAO ur ett arbetsmiljöperspektiv,
bilaga till tjänsteskrivelsen
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-09-03
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att anta förslaget på revidering av Policy gällande PRAO ur ett
arbetsmiljöperspektiv inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster.

Beslut expedieras till:
Skolledare inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Revidering av delegations- verkställighets- och
attestordning
Dnr BSÖ 2013/0681
Sammanfattning
Förslag till revidering av delegations-, verksamhets- och attestordning för Barnoch skolnämnd Lund Öster och förvaltning.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 augusti 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa delegations-, verksamhets- och attestordnig för Barn och skolnämnd
Lund Öster och förvaltning från och med 2013-10-01 enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Information om karriärstjänster för Lund Öster
Dnr BSÖ 2013/0682
Sammanfattning
Lunds kommun har tilldelades 61 statsbidrag för förstelärare under 2013, varav
12 av dessa fördelades till BSF Lund Öster.
Redan anställda lärare har getts möjlighet att lämna intresseanmälan till uppdrag
som förstelärare. Respektive team har prioriterat de sökande med hänsyn till
verksamhetens behov. Uppdraget är tidsbegränsat under tiden 2013-07-01 –
2016-06-30, och ett lönetillägg på 5000 kr per månad (heltidslön) utgår under
samma tid.

Beslutsunderlag
Information om modellen för karriärtjänster BSÖ 2013/0418
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 augusti 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Skadegörelserapportering - kvartal 1 och 2
Dnr BSÖ 2013/0683
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens verksamheter ska använda sig
av ett skadegörelserapporteringssystem. Varje skola/förskola ska själva
rapportera i skadegörelserapporteringssystemet vid alla form av skadegörelse
från sönderslagen papperskorg till bränder och inbrott.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 47/2009-04-22
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 2013-09-03

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 145
Remiss: Revidering - Full delaktighet för alla
Dnr BSÖ 2012/0092
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2010 ”Full delaktighet för alla” – plan för
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i Lunds
kommun. Planen följdes upp under våren 2012 och Kommunkontoret fick
därefter i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för 2013. Föreningarna för
funktionshindrade och representanter från berörda förvaltningar har deltagit i
arbetet med att ta fram förslaget till den nya planen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har remitterat förslaget till den nya planen, ”Full delaktighet för
alla”, till Barn- och skolnämnd Lund Öster för yttrande senast den 30 augusti
2013. Nämnden har fått i uppdrag att pröva åtgärder, ansvar och tidplan samt
särskilt pröva svaren från föreningarna för funktionshindrade som inte inarbetats
i förslaget till ny plan. Representanter från Barn- och skolförvaltning Lund
Öster, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, samt Utbildningsförvaltningen har
samverkat kring områdena som rör utbildning i planen. De två Barn- och
skolnämnderna och Utbildningsnämnden har fått uppskov på sina respektive
yttranden till den 30 september 2013.
Beslutsunderlag
Synpunkter från föreningarna för funktionshindrade
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-06-20 Revidering, Full delaktighet för
alla
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2013-09-03

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att yttra sig till kommunstyrelsen över förslaget till revidering av ”Full
delaktighet för alla” i enlighet med Barn- och skolförvaltning Lund Östers
förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-25

§ 146
Remiss: Samverkansöverenskommelse mellan Lunds
kommun och Polisområde Mellersta Skåne 2014 - 2017
Dnr BSÖ 2013/0589
Sammanfattning
Nuvarande överenskommelse mellan Lunds kommun och Polisområde Mellersta
Skåne upphör att gälla kommande årsskifte. Överenskommelsen reglerar ansvar
och uppföljning för de samarbetsområden som arbetats fram i Lunds
Brottsförebyggande Råd, LBRÅ. Kommunstyrelsen fastställer förslaget efter
remissförfarandet. Överenskommelsen avses gälla 2014 – 2017.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets remiss daterad 2013-05-24
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 29 augusti 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som eget svar på remissen.

Beslut expedieras till:
Lunds kommun, Kommunkontoret, avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-25

§ 147
Returnering av arbetsmiljöuppgift Killebäckskolan
Dnr BSÖ 2013/0664
Sammanfattning
Rektorerna vid Killebäckskolan i Södra Sandby har - inom sitt respektive
ansvarsområde - till skoldirektören returnerat samtliga arbetsmiljöuppgifter
enligt gällande arbetsmiljölagstiftning som hänför sig till en utåtagerande elev
med bristande impulskontroll i årskurs 7 på Killebäckskolan beträffande a)
berörd elevs skolgång; och b) de negativa effekter ur arbetsmiljöhänseende som
elevens skolgång/agerande riskerar att föra med sig framöver för medarbetare
och andra elever på Killebäckskolan. Rektorerna anser sig inte ha tillräckliga
kunskaper och befogenheter för att kunna garantera en säker arbetsmiljö för
berörd elev eller för övriga elever och medarbetare på skolan, varför
arbetsmiljöuppgifterna returneras till skoldirektören.
Mot samma bakgrund som ovan anser sig inte heller skoldirektören å sin sida ha
tillräckliga kunskaper eller befogenheter för att kunna garantera en säker
arbetsmiljö för berörd utåtagerande elev eller för övriga elever och medarbetare
på skolan, varför arbetsmiljöuppgifterna returneras till Barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Arbetsmiljöpolicy gällande BSF Lund Öster, fastställd 2011-03-22, Dnr BSÖ
2011/0068
Bilaga till Arbetsmiljöpolicy, daterad 2011-03-22, Dnr BSÖ 2011/0068
Returnering av arbetsmiljöuppgift från rektor åk 5-6 Killebäckskolan till
skoldirektör, daterad 2013-09-10
Returnering av arbetsmiljöuppgift från rektor åk 7-9 Killebäckskolan till
skoldirektör, daterad 2013-09-10
Returnering av arbetsmiljöuppgift från rektor tillika verksamhetschef på
Killebäckskolan till skoldirektör, daterad 2013-09-10
Returnering av arbetsmiljöuppgift från skoldirektör till Barn- och skolnämnd,
daterad 2013-09-10
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 september 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att bekräfta mottagandet av returnerade arbetsmiljöuppgifter från skoldirektören
i enlighet med inlämnad skrivelse.
Beslut expedieras till:
Respektive skolledare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-25

§ 150
Nyval till arbetsutskottet efter Eleonor Pavlov (V)
Dnr BSÖ 2013/0692
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att utse Helena Berggren (V) som ordinarie ledamot i AU efter
Eleonor Pavlov (V).

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-25

§ 151
Adjungerade till Form för samråd
Dnr BSÖ 2013/0263
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att Helena Berggren (V) efterträder Eleonor Pavlov (V) som adjungerad till
Forum för samråd för Fågelsångs, Almbackens förskola.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

