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§ 105
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare Per
Jakobsson (M). Justering äger rum torsdagen den 28 augusti 2014 kl 10.30 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning: Information om elevenkät LUNK 2014 – Inger Aldrin,
utvecklingsledare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2014/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunfullmäktige
§95 Förslag till Lunds program för ekologisk hållbar utveckling – LundaEko II –
2014-05-22 (BSÖ 2013/0705)
§99 Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 – 2014-05-22
§100 LundaMats III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun –
2014-05-22
§121 Uppföljning av Handikapplanen i Lunds kommun – Full delaktighet för
alla – 2014-06-11 & 12 (BSÖ 2014/0092)
§127 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget
för 2015 – 2014-06-11 & 12
Protokoll från Barn- och skolnämnd Lunds stad
§51 Mål, omfattning och inriktning för SYV-verksamheten – 2014-06-18 (BSÖ
2014/0543)
§57 Val av förskola – revidering av gällande tillämpningsanvisningar – 2014-0618
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden
§56 Detaljplan för del av Veberöd 17:2 med flera (Etapp 1) – samråd – 2014-0604 (BSÖ 2014/0491)
Protokoll från Renhållningsstyrelsen
§37 Arbetsgrupp – Lunds plan för förebyggande av avfall – 2104-06-10
Minnesanteckningar från Forum för samråd
By ansvarsområde 2014-05-08
Genarps ansvarsområde 2014-05-20
Killebäcks ansvarsområde 2014-05-26
Skolinspektionen
Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-9 och fritidshem i Lunds kommun – beslut 2014-05-28 (BSÖ
2014/0166)
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan basgrupp
(BG) i Lunds kommun – 2014-06-03 (BSÖ 2014/1034:36)
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan 4-6 i Lunds
kommun – 2014-06-03 (BSÖ 2013/1034:35)
Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i Pusselbitens skola i Lunds
kommun – 2014-07-02

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Arbetsmiljöverket
Begäran om komplettering 2014-06-19
Skolverket
Nytt statsbidrag för läxhjälp – 2014-07-07
Kommunala handikapprådet
Protokoll 2014-05-20
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 augusti 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-08-27.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2014/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på befattningar direkt
under skoldirektören.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om avskrivning/nedskrivning av
fordran om högst 1 basbelopp. Beslut om tecknande av bilavtal.
Förskoleärenden: Beslut /avslag om resor för barn med särskilda behov som
placerats på specialförskola.
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 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 38 inom team Södra Sandby, förteckning
3-10
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Tjänstledighet, som inte är
reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande på den
anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet. Anställning av obehörig lärare eller
förskollärare för mer än 6 månader och upp till ett år. Skolärenden: Tillåtelse för
barn/elev att fullgöra skolgång/placeras i fritidshem i annan kommun.
Delegat 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning 1119
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Beslut om förkortad
uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen begäran, för personal
underställd rektor. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechefen 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 50, 51, 52, 53, 54, 55 och 56 inom team Veberöd, förteckning 20-26
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-,
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Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

6

2014-08-27

åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet. Skolärenden: Beslut
om tillsyn på fritidshem högst en timme före respektive efter ordinarie
öppettider.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 27-30
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Tjänstledighet, som inte är
reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen
och tillika förskolechefen. Beslut om förkortad uppsägningstid, vid entledigande
på den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller förlängd anställ
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 augusti 2014.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-08-27.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 108
Anmälan om åtgärder mot kränkande behandling enligt
skollagen 6 kap 10§
Dnr BSÖ 2014/0008
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 – 4 fortsättningsärenden
Team Genarp: Genarps skola – 3 nya ärenden
Team Veberöd: Svaleboskolan – 3 nya ärenden
Idalaskolan – 1 nytt ärende
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 den 6 augusti 2014.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 109
Redovisning av inkomna klagomål för perioden 140101140630
Dnr BSÖ 2014/0672
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska arbeta med
klagomålshantering inom hela, eller delar av, nämndens verksamhetsområde.
Barn- och skolnämnd Öster har beslutat om rutiner för handläggning av
klagomål inom nämndens verksamhetsområde och att klagomålen redovisas till
nämnden 2 gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut av den 7 februari 2002 § 55
Barn och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003Barn- och skolförvaltning
Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 juli 2014.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga redovisningen av inkomna klagomål till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 110
Revidering av information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar
Dnr BSÖ 2014/0246
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster och Barn- och skolnämnd Lunds stad har i
beslut 2014-03-26 och 2014-06-18 reviderat föreliggande riktlinjer gällande
morgonomsorg 10-12 år utöver ordinarie öppettider från ”särskild prövning” till
individuell bedömning (Skollagens 14 kap 5 och 8 §§)
Barn- och skolnämnd Lunds stad har i beslut 2014-06-18 med eget yttrande om
kompletteringen att ”fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då
eleven fyller 13 år” (Skollagens 14 kap 7 §) och att föreliggande riktlinjer
genomgående revideras gällande elever från 10-12 år till att gälla elever
placerade i fritidshem/klubb 10-13 år.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till beslut att tillställa
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om revidering av
”Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten,
pedagogiska omsorgen och skolbarnsomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar”
Beslutsunderlag
Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamhet, pedagogiska
omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar
rev 2012-02-29
Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 9460-13, dom 2014-01-28 Skollagen 14 kap
5 §, 8 §
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut den 26 mars 2014, § 51.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 2014-05-07
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslut den 18 juni 2014, § 56
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 juli 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att tillställa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om revidering
av ”Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten,
pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
Barn- och skolförvaltning Lund stad
Akten
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§ 111
Remissordning för detaljplaneprocessen
Dnr BSÖ 2014/0670
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tidigare föreslagit en ny detaljplaneprocess för att
korta ner remisstiderna.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets remiss 2007-11-01
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 2014-07-03.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att delegera till skoldirektören för Barn- och skolförvaltning Lund Öster att i
detaljplanernas utställningsskede få ta beslut om yttranden i de fall där nämnden
i tidigare skede inte haft någon erinran över detaljplanen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 112
Rapport elevenkät LUNK 2014
Dnr BSÖ 2014/0673
Sammanfattning
Resultat från Elevenkät 2014 presenteras i en kommungemensam rapport samt
bilagor med resultat för Lund Öster.
Beslutsunderlag
LUNK Rapport 2014
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 juni 2014
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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§ 113
Redovisning av åtgärder för utemiljön vid Kattfotens
förskola
Dnr BSÖ 2014/0344
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslöt under § 70/2014-05-21 bl.a. att uppdra
åt Barn- och skolförvaltning Lund Öster att på augusti sammanträdet redovisa
vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra utemiljön på Kattfotens förskola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 21 maj 2014, § 70,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 2014-07-08.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Föräldrarna vid Kattfoten
Rektor tillika verksamhetschef, Kattfoten
Rektor tillika förskolechef, Kattfoten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

