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Karin Nilsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum:

25 mars 2015

Datum då anslaget sätts upp:
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Underskrift:
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Datum då anslaget tas ned: 2015-04-21
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§ 40
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och ersättare
Fredric Strimell (C). Justering äger rum torsdagen den 26 mars 2015 kl 13.00
på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning: Marie Lejonklev, ny rektor tillika förskolechef på Hagens förskola
samt pedagogisk omsorg, kort presentation för nämndens ledamöter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola inom Lund Öster
Dnr BSÖ 2015/0009
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 mars 2015
inklusive bilaga.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2015/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunfullmäktige
§4 Motion från Hanna Gunnarsson (V) ”Låt lundaborna se och höra-öppna
nämnderna för allmänheten – 2015-01-29
Protokoll från Tekniska nämnden
§42 Kommentarer till yrkanden om fortsatt planering och utbyggnad i Dalby –
2015-02-11
Protokoll från Byggnadsnämnden
§40 Skrivelse från Socialdemokraterna och Centerpartiet – Angeläget att
fortsätta planeringen och utbyggnad i Dalby centrum – 2015-02-12
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden
§23 Verksamhetsuppdrag till Skolbibliotekscentralen – 2015-02-12
Skolverket
Välkommen till Matematiklyftet! – beslutsmeddelande 2015-02-18
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 mars 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-03-25.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2015/0007
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.

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, 32, 33, 35, 36, 37, 38 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning
3-10
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor och
tillika förskolechef. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika verksamhetschefen. Lönesättning av personal
underställd rektor och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning
som inte är verkställighet.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och tjänster för
belopp om högst 5 basbelopp.
Delegat 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 inom team Dalby, förteckning 11-19
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 tillika förskolechef. Lönesättning av personal underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller
förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 51, 53, 54 och 55 inom team Veberöd, förteckning 20-23
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 24-27
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 förskolechef tillika

Justerare

Utdragsbestyrkande
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verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om särskild undervisning. Beslut om uppskjuten skolplikt.
Förslag till beslut
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 mars 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-03-25.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Dnr BSÖ 2014/0893
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.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44,
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2015
Bilaga 1, 2015-03-06 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Svar på Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Lunds
kommun samt fritidshem och förskolan
Dnr BSÖ 2013/1034
Sammanfattning
Under i stort sett hela 2014 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i
Lunds kommun. Samtliga kommunala skolor har granskats. Dessutom har
förskolor, fritidshem och vuxenutbildning granskats på huvudmannanivå samt
huvudmannens generella arbete med planering, uppföljning och utveckling.
För varje skolverksamhet/-enhet har inspektionen lämnat ett beslut. Dessutom
har Skolinspektionen till huvudmannen riktat ett antal föreläggande gällande
förskolor, fritidshem, vuxenutbildningen samt huvudmannens generella arbete
med planering, uppföljning och utveckling, med krav på åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister. Vidtagna åtgärder ska redovisas för Skolinspektionen senast 31
mars 2015. Flera nämnder i kommunen är berörda av besluten och de tre barnoch skolnämnderna fattar beslut om svar från huvudmannen i de delar som rör
respektive ansvarsområde på sammanträden under mars månad.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens ”Beslut efter tillsyn i Lunds kommun” den 12 november 2014
(Dnr 43-2013:5628)
Skolinspektionens ”Beslut för förskola i Lunds kommun” den 6 november 2014
(Dnr 43-2013:5628)
Skolinspektionens ”Beslut för fritidshem i Lunds kommun” den 18 september
2014 (Dnr 43-2013:5628)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 mars 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa svar till Skolinspektionen med anledning av tillsyn av Lunds
kommun (bilaga 1-3).

Beslut expedieras till:
BSN Lunds stad skickar till Skolinspektionen
Verksamhetschefer
Rektorer i förskola och grundskola
Kultur och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Svar på Skolinspektionen kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning mot nationella mål i Lunds
kommun
Dnr BSÖ 2013/0824
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under våren 2014 en kvalitetsgranskning av
Huvudmannens styrning mot nationella mål, där Lunds kommun var en av de 19
kommunala och17 enskilda huvudmän som valts ut. Syftet var att granska om
huvudmännen styr och stödjer utbildningen i grundskolan mot de nationella
målen. Efter avslutad granskning konstaterar Skolinspektionen att Huvudmannen
i Lunds kommun behöver förbättra uppföljningen och analysen av enskilda
skolors behov av riktade insatser så att alla elever når kunskapskraven.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av Huvudmannens styrning
mot nationella mål i Lunds kommun 2014-04-10. Dnr 400-2013:2398,
Skolinspektionens Verksamhetsraport, Bilaga 1. 2014-04-10. Dnr 4002013:2398,
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2014,
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna förslaget till svarsskrivelse till Skolinspektionen.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Grundskolans rektorer
Verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Revidering av policy angående likabehandling av barn och
elever samt förebyggande av kränkande behandling av
barn och elever
Dnr BSÖ 2015/0254
Sammanfattning
Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde under oktober 2014 en tema
granskning av utbildningssamordnares arbete för att främja lika rättigheter och
möjligheter och förebygga trakasserier och sexuella trakasserier i skolan. Fyra av
Lund Östers skolor fick begäran om att skicka in uppgifter. Tillsammans med de
utvalda skolornas likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling
bifogades även ”Policy angående likabehandling av barn och elever samt
förebyggande mot kränkande behandling av barn och elever”. Fastställd av Barnoch skolnämnd Lund Öster 2006-06-14, reviderad 2008-11-12, 2009-04-22,
2011-08-31 och 2014-12-17.
I svaren från DO som riktades direkt till skolorna kommenteras att den policy
som redovisats inte överensstämmer med diskrimineringslagens förarbeten. DO
rekommenderar att i policyn klart slå fast att trakasserier och sexuella
trakasserier inte tolereras. Därför görs nu ytterligare en revidering av policyn.
Beslutsunderlag
\\intra.lund.se\userdata\017632\Utvecklingsledare\Likabehandling\Vad ska man
tänka på när det gäller anmälan till huvudmannen om kränkande behandling analys - Nyhetsbrevs-länk - Nyhetsarkiv - Nyhetsarkiv - JP Skolnet - JP
Infonet.mht,
Policy angående likabehandling av barn och elever, samt förebyggande mot
kränkande behandling av barn och elever. Bilaga 1,
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse med beslut den 14 juni 2006,
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse reviderad den 12 november
2008,
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse reviderad den 22 april 2009,
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse reviderad den 31 augusti
2011,
Barn- och skolkontoret Lund Östers tjänsteskrivelse reviderad den 27 november
2014,
Barn- och skolkontoret Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 mars 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att anta den föreslagna reviderade policyn för likabehandling av barn och
elever samt förebyggande mot kränkande behandling av barn och elever.
Beslut expedieras till:
Samtliga rektorer inom BSF Lund Öster
Samtliga verksamhetschefer inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Remiss: Granskning av barn- och skolnämndernas
styrning av arbetstid och påverkande faktorer kommunrevisionen
Dnr BSÖ 2015/0175
Sammanfattning
EY har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat barn- och skolnämndernas
styrning av lärares arbetstid och faktorer som påverkar hur arbetstiden används.
Kommunrevisionen menar, att pågående utredningar beträffande utvärdering av
resursfördelningsmodell och kartläggning av lärares arbetsuppgifter i syfte att
fokusera på undervisningsuppdraget har tydliga beröringspunkter, samt att
nämnderna bör överväga möjligheten att göra en samlad analys av de två
utredningarna.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, Lunds kommun Granskning av barn- och skolnämndernas
styrning av arbetatid och påverkande faktorer. EY januari 2015,
Kommunrevisionens begäran om yttrande, 2015-01-28,
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse 2015-03-02
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att som eget yttrande till Kommunrevisionen översända förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Remiss: Motion (SD) om stopp för genuspedagogik i
förskolor i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2015/0181
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion ställd till Lunds
kommunfullmäktige i vilken de ställer frågan vilken roll genuspedagogiken ska
ha i förskolan för att målen i Lpfö ska uppnås. De anser att genuspedagogiken
inom Lunds kommuns förskolor bör upphöra. Barn- och skolnämnderna i Lund,
Lunds stad och Lund Öster, har ombetts inkomma med yttrande.
Beslutsunderlag
Motion om stopp för genuspedagogik i förskolor i Lunds kommun inkommen
från Sverigedemokraterna 150202,
Lpfö 98, rev 10,
Skollagen §2:98 §9-10,
Allmänna råd, förskola,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 mars 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen,
att föreslå Kommunfullmäktige att motionen avslås.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Remiss: Detaljplan för Lysmasken 1 m fl i Södra Sandby.
Samråd
Dnr BSÖ 2015/0116
Sammanfattning
Serviceförvaltningen har inkommit med ansökan om planändring, 2013-05-21, i
avsikt att uppföra en förskola för 120 barn inom rubricerat område.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut den 11 december 2014, § 253
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 februari 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att ta tjänsteskrivelsen svar som eget svar till Byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Remiss: Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra
Sandby. Samråd
Dnr BSÖ 2015/0118
Sammanfattning
Detaljplanen ska pröva lämpligheten att på området uppföra bostäder i form av
mindre lägenheter, vårdcentral, bibliotek samt lokaler för handel och service.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut den 11 december 2014, § 252
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 februari 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att till Byggnadsnämnden framföra ingen erinran mot detaljplanen,
att till Kommunstyrelsen och Servicenämnden framföra en begäran om utredning
om lämpligheten av att skolkontoret för Barn- och skolförvaltning Lund Öster är
lokaliserad på nuvarande adress i Södra Sandby.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Remiss: Detaljplan för Ullen och Spinnrocken m fl i
Genarp. Samråd
Dnr BSÖ 2015/0204
Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighets AB har ansökt om att förtäta i Genarp på
fastigheterna Ullen 1 och Spinnrocken 1 samt i Gräntingeparken. Förtätningen
föreslås vara bostäder i en till två våningar längs Gräntingevägen och längs
Sandvägen samt strax väster om fastigheten Spinnrocken 1. Tillkommande
bostäder är cirka 26 stycken. Befintlig bebyggelse på Spinnrocken 2 förses
samtidigt med varsamhets- och skyddsbestämmelser.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut den 22 januari 2015, § 9
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 februari 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att framföra ingen erinran över planen.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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