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Barn- och skolnämnd Lund Öster
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2014-10-22

§ 134
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Per Jakobsson (M) och ersättare Kenth
Andersson (S). Justering äger rum torsdagen den 23 oktober 2014 kl 11.00 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola inom Lund Öster
Dnr BSÖ 2014/0009
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2014/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§228 Riktlinjer för mutor och korruption – 2014-09-03
§229 Uppdatering av Riktlinjer avseende användning av datorer, Internet och epostsystem i Lunds kommun – 2014-09-03
Protokoll från kommunfullmäktige
§142 Reglemente för partistöd samt arvode till förtroendevalda – 2014-08-28
§143 Förtroendevaldas rätt till omställningsstöd och pension – 2014-08-28
§145 Kostpolicy för Lunds kommun – 2014-08-28 (BSÖ 2014/0396)
§149 Klimatmålsprövning 2014 – 2014-08-28
Skolinspektionen
Beslut för fritidshem i Lunds kommun – 2014-09-18 (BSÖ 2013/1034:44)
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 september 2014.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-10-22.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2014/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Beslut om förbud av bisysslor.
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 30, 31, 32, 35, 36 och 38 inom team Södra Sandby, förteckning 3-8
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. 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. 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 43, 45, 46, 47 och 48 inom team Dalby, förteckning 9-13
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 52 inom team Veberöd, förteckning 14
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.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 15-18
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet, som inte är
reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 oktober 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-10-22.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138
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 – 6 nya ärenden
Team Genarp: Genarps skola – 3 nya ärenden
Häckerbergaskolan – 2 nya ärenden
Team Södra Sandby: Uggleskolan – 1 nytt ärende
Team Veberöd: Svaleboskolan – 7 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 den 2 oktober 2014
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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Barn- och skolnämnd Lund Öster
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§ 139
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140
Förslag till sammanträdestider och utvecklingsdagar för
Barn- och skolnämnd Lund Öster 2015
Dnr BSÖ 2014/0774
Sammanfattning
Förslag till 2015 års sammanträdesplanering för Barn- och skolnämnd Lund
Öster.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 september 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastslå sammanträdesdatum för arbetsutskott och nämnd 2015 enligt
tjänsteskrivelsens förslag,
att fastslå den 17/4 och 16/10 som utvecklingsdagar under 2015 för nämndens
ledamöter, verksamhetschefer och rektorer,
att fastslå den 21/1 som utbildningsdag för den nya nämnden.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Skolkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum
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§ 141
Förslag till ekonomiska principer för internbudget 2015
Dnr BSÖ 2014/0893
Sammanfattning
Denna skrivelse visar den av Kommunfullmäktige preliminärt beslutade
budgetramen för 2015 och dess fördelning. Nämnden har att ta ställning till
ekonomiska principer för internbudget 2015 avseende de medel som ställts till
nämndens förfogande, 16 miljoner kronor. Skrivelsen visar också ett förslag på
hur dessa medel kan användas. Kommunfullmäktige beslutade i EVP 2015-2017
att BSN Lund Öster tilldelades en total driftbudgetram om 641,1 miljoner
kronor. Av dessa är 480,4 miljoner kronor direkt skolpeng och 144,9 miljoner
kronor lokalkostnader, resterande del utgörs av det som benämns särskild
verksamhet och till nämndens förfogande. Då ett nytt kommunfullmäktige har
valts kommer ett nytt budgetbeslut att fattas i november, och beloppen i
budgetramen kan därför komma att förändras.
Beslutsunderlag
Preliminärt beslut Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11--12,
§ 127 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget för 2015,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers föreliggande tjänsteskrivelse per 201410-06
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att anta förslag till ekonomiska principer för internbudget 2015
att den direkta skolpengen skall utbetalas till respektive förskola/skola

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum
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§ 142
Områdeslokalplan för Veberöd
Dnr BSÖ 2014/0894
Sammanfattning
Nämnden har begärt att områdeslokalplaner skall upprättas för varje tätort inom
nämndens område. Områdeslokalplan Veberöd 2014 är den första som upprättas
och som nu behandlas av barn och skolnämnd Lund Öster.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014,
Bilaga – Barn och skolnämnd Lund Öster Områdeslokalplan Veberöd 2014
Planeringsförutsättningar 2014-2019.
Yrkanden
Per Jakobsson (M) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Carolina
Nordbeck (FP), Tord Persson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Astrid Rugsveen
(M), Taru Sundqvist (FP), Aleksander Mlynarczyk (KD), Eva Strand (S), Yanira
Difonis (MP) och Helena Falk (V) följande tilläggsyrkande.
att framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i
samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig
idrottshall i enlighet med beslut fattat i BSN Lund Öster 2014-04-22 §58.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna områdeslokalplan Veberöd 2014 som planeringsunderlag för
kommande beslut i varje enskilt ärende efterhand som dessa aktualiseras och förs
upp på prioriteringslistan för lokalförsörjning för BSN Lund Öster,
att Idalaskolan byggs som en enparallellig F-6 skola med specialsalar avseende:
musik, slöjd, idrott, bild,
att Idala förskola byggs med kapacitet för 100 barn,
att verksamheterna i lokalerna Mossen och Mästerkatten flyttas in i nya
Idalaskola/förskola,
att Svaleboskolans matsalssituation utreds,
att lokalplanen uppdateras under 2015 och ska då vara kvalitetssäkrad avseende
ytor för verksamhet och utemiljö.
att framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i
samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig
idrottshall i enlighet med beslut fattat i BSN Lund Öster 2014-04-22 §58.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Servicenämnden
Team Veberöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Skrivelse från Alliansen om krafttag mot sjukfrånvaron
Dnr BSÖ 2014/0746
Sammanfattning
Alliansen konstaterar i skrivelse att sjukfrånvaron är hög på Lunds skolor och
förskolor och att den trots betydande insatser inte minskar. Med anledning av
detta föreslår Alliansen att skoldirektören ska få i uppdrag att, i samråd med
presidiet, anlita extern expertis med uppgift att utreda orsakerna till den höga
sjukfrånvaron och föreslå konkreta och verkningsfulla insatser för att sänka
frånvaron. Utredningen föreslås att finansieras med medel från budgetposten till
nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Alliansen, 2014-09-05
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014
Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Tord
Persson (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) följande tilläggsyrkande.
att rapportera till nämnden en gång per termin orsakerna till sjukfrånvaron
samt vilka insatser som görs mot den.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fortsätta det medvetna arbete som pågår, både på förvaltningsnivå och
kommungemensam nivå, för att minska sjukfrånvaron och för att främja hälsa
och en god arbetsmiljö,
att rapportera till nämnden en gång per termin orsakerna till sjukfrånvaron
samt vilka insatser som görs mot den..

Beslut expedieras till:
BSF Lund Öster HR-konsulter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster
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§ 144
Skrivelse angående ansökan om ekonomiskt bistånd vid
studier på annan ort, grundskolan
Dnr BSÖ 2014/0841
Sammanfattning
Vårdnadshavare lämnade in en ansökan, 2014-09-17, om ekonomiskt bistånd för
sin dotter född 1999. Under sommaren 2014 flyttade dottern från Motala till
Södra Sandby. Hon är folkbokförd i Södra Sandby och hennes placeringsskola är
Killebäckskolan. Dottern har valt att avsluta grundskolan på sin gamla skola i
Motala. Vårdnadshavaren ansöker om ekonomiskt bistånd från Lunds kommun
för de extra kostnader hon får för boende, lägenhet i Motala och resor med tåg
varannan vecka mellan Motala och Södra Sandby.
Beslutsunderlag
Ansökan 2014-09-17, komplettering 2014-09-22
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse den 25 september 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd för boende- och resekostnader för
elevs studier i Motala grundskola.

Beslut expedieras till:
Vårdnadshavarna
Rektor 7-9 Killbäckskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster
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§ 145
Revidering av delegations- verkställighets- och
attestordning
Dnr BSÖ 2014/0439
Sammanfattning
Förslag till revidering av delegations-, verksamhets- och attestordning för Barnoch skolnämnd Lund Öster och förvaltning. Förvaltningen föreslår att nämnden
delegerar skyldigheten enligt skollagen 6 kapitlet 10 §, att utreda och vidta
åtgärder mot kränkande behandling, till rektorerna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa delegations-, verksamhets- och attestordning för Barn och
skolnämnd Lund Öster och förvaltning från och med 2014-11-01 i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Barn- och skolnämnd Lund Öster
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§ 146
Rutin vid PRAO - tidigare Policy gällande PRAO ur ett
arbetsmiljöperspektiv
Dnr BSÖ 2014/0891
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har framfört krav på tydliga rutiner där det bland annat ska
framgå hur vi undersöker och riskbedömer arbetsplatser inför PRAO, vilket
underlag som behövs för att göra en bedömning, vem som har ansvaret för att
den görs och det görs individuella bedömningar för varje elev där hänsyn tas till
elevens ålder och mognad. För att möta upp Arbetsmiljöverkets krav har ”Policy
gällande PRAO ur ett arbetsmiljöperspektiv” gjorts om till ”Rutin vid PRAO”
som mer än att ange riktlinjer, tydligt beskriver vad som krävs vid PRAO.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160 ,
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166),
Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3
Policy gällande PRAO ur ett arbetsmiljöperspektiv Förslag till Rutin vid PRAO,
bilaga till tjänsteskrivelsen,
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att anta rutinen för PRAO.
Reservationer
Yanira Difonis (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Rektorer för grundskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 147
Revidering av arbetsmiljöpolicy för BSF Lund Öster
Dnr BSÖ 2014/0892
Sammanfattning
Vid Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor inom Lunds kommun ställdes krav
på att komplettera gällande arbetsmiljöpolicy med ett förtydligande kring vad
som gäller vid delegering av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöpolicyn har därför
kompletterats med text som förtydligar att den som delegerar arbetsuppgifter ska
se till att delegaten har tillräckliga kunskaper och befogenheter för att utföra
uppgifterna.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)
Arbetsmiljöpolicy, bilaga till tjänsteskrivelsen
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
anta reviderat förslag till policy.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSFLÖ
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Information om upphandling av digitala system för Lunds
förskolor och skolor
Dnr BSÖ 2014/0875
Sammanfattning
Eftersom avtal med nuvarande leverantörer av lärplattform (its learning) och
system för dokumentation och bedömning (Unikum) går ut sommaren 2015 och
verksamheternas behov av digitala verktyg har förändrats sedan de systemen
infördes, gör Lunds skolor och förskolor nu en upphandling i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Förstudie och upphandling – presentation för politiker 29 september 2014
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 oktober 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Remiss: Promemorian Internationella skolor
Dnr BSÖ 2014/0747
Sammanfattning
Utbildningsdepartementets promemoria innehåller förslag på förändringar av
förutsättningarna för internationella skolor. Det föreslås bland annat i
promemorian att en kommun skall kunna vara huvudman för en internationell
skola. Ur promemorian framgår att ändringarna föreslås börja gälla från och med
2015-07-01.Barn- och skolförvaltningen instämmer i förslaget att låta en
kommun få vara huvudman för en internationell skola. Förvaltningen anser dock
att förslaget att utöka målgruppen för de fristående huvudmännen med elever där
en eller båda vårdnadshavarna talar skolans undervisningsspråk är mycket
tveksamt och hävdar också att möjligheten för fristående internationella skolor
att ta ut avgifter samtidigt som de erhåller kommunalt bidrag inte är att ge lika
möjligheter för huvudmännen. Yttrandet över föreliggande ärende har handlagts
i samarbete med Utbildningsförvaltningen och Barn- och skolförvaltning Lund
stad.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria ”Internationella skolor”, 2014-09-02
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 oktober 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att som eget yttrande till Kommunkontoret översända förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150
Remiss: En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds
kommun
Dnr BSÖ 2014/0775
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt förslaget ”En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun” på remiss till samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Missivskrivelse 2014-09-09
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 augusti 2015, § 124.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18
Förstudie Förbättrad medborgarservice 2014-02-28
Rapport från servicemätning våren 2014
Medborgarkontor i Kristallen Utredning till möjligheter till utveckling av
medborgarkontor, 2011
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-10-03
Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP) och Helena
Falk (V) följande tilläggsyrkande.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster skriver i sitt yttrande att frågor från
medborgarna gällande ärenden inom förvaltningens ansvarsområde väljer man
att vända sig till de enheter som frågan gäller. Undertecknade bedömer detta vara
ett naturligt beteende, som kommer att fortsätta oavsett den planerade centrala
tjänsten.
Enligt vår uppfattning borde det utredas om biblioteken även kunde vara
medborgarkontor/informationscenter. Biblioteken i hela kommunen skulle
utöver sin kärnverksamhet utvecklas till kultur och informationscenter.
Information bör vara nära innevånarna både i tätort och landsbygd.
Som svar på remissen yrkar vi,
att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag till yttrande,
att nämnden beslutar bifalla ovanstående yttrande som ett tillägg.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C),
Astrid Rugsveen (M), Per Jakobsson (M), Taru Sundqvist (FP) och Aleksander
Mlynarczyk (KD) bifall till yrkandet med borttag av följande mening.
Biblioteken i hela kommunen skulle utöver sin kärnverksamhet utvecklas till
kultur och informationscenter.
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Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att upprättad tjänsteskrivelse utgör svaret på remissen,
att Barn- och skolförvaltning Lund Öster skriver i sitt yttrande att frågor från
medborgarna gällande ärenden inom förvaltningens ansvarsområde väljer man
att vända sig till de enheter som frågan gäller. Nämnden bedömer detta vara ett
naturligt beteende, som kommer att fortsätta oavsett den planerade centrala
tjänsten.
Enligt vår uppfattning borde det utredas om biblioteken även kunde vara
medborgarkontor/informationscenter. Information bör vara nära innevånarna
både i tätort och landsbygd.
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