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§ 59
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Astrid Rugsveen (M) och ersättare Fredric
Strimell (C). Justering äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl 09.00 på Barnoch skolkontor Lund Öster.
Inledning:
Sophie Bucquet Ericsson, ny biträdande förvaltningschef, presenterar sig.
Camilla Lantz Jacobsson, samordnare på Lunds skolors resurscentrum,
presenterar Välkomsten.
Inger Aldrin, utvecklingsledare, informerar om fritidshemmen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2015/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
§25 Beslut angående planeringsförutsättningar EVP – 2015-02-09
Protokoll från kommunstyrelsen
§53 Information om Meetings utveckling av papperslösa nämndsmöten
2014/2015
Protokoll från barn- och skolnämnd Lunds stad
§48 Skrivelse från Alliansen om att stressen bland elever måste minska
Protokoll från utbildningsnämnden
§27 Tillsynsrapporter från hösten 2014
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Killebäcks ansvarsområde 2015-02-24
By ansvarsområde 2015-03-03
Genarps ansvarsområde 2015-03-04 och 2015-03-11
Skrivelse
Skrivelse från FP – Återinför PRAO i skolan (BSÖ 2015/0289)
Skrivelse från S, MP, V, FI – Genuspedagogik och normkritiskt arbete (BSÖ
2015/0344)
Skolverket
Beslutsmeddelande 2015-03-18 – Statsbidrag för handledare i läs- och
skrivutveckling läsåret 2015/16 Utbetalningsmeddelande 2015-03-24 –
Statsbidrag för maxtaxa inom förskolan. Fritidshemmet och annan pedagogisk
verksamhet för mars 2015
Övrigt
Brev till politikerna i Lunds kommun – Ricardo A.G Herrera: Grundskolans
möjligheter: egna reflektioner och förslag…
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 februari 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-04-22.
Beslut expedieras till:Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2015/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Beslut om förbud om bisysslor.
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 33, 34, 35, 37, 38 och 39 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. Beslut om förkortad
uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes 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.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och tjänster för
belopp om högst 5 basbelopp.
Delegat 43, 44, 45, 47, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning 9-14
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: Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Delegat 51, 52, 54, 55 och 56 inom team Veberöd, förteckning 15-19
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 verksamhetschefen. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Mottagande av barn/elev som hör till annan kommun. Tillåtelse för
elev att fullgöra skolgång/placeras i fritidshem i annan kommun. Beslut om plats
i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 5 år utifrån lokala
resurser.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 20-23
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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 plats i fritidshem/öppen fritidsverksamhet för barn med
behov av särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 mars 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-04-22.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Befolkningsprognos 2014-2020
Dnr BSÖ 2015/0338
Sammanfattning
Befolkningsprognosen för perioden 2014-2020 visar en ökning av antalet barn
och unga i åldrarna 1 – 15 år, från 5 435 vid årsskiftet 2014 – 2015 till 5 670
individer 2020. Detta är en ökning med 235 barn och unga i de åldrar som barn
och skolnämnden har ansvar för i förskola och skola. Antalet barn och unga i
åldern 1-15 år prognostiseras att öka i Dalby och Veberöd och minska i Södra
Sandby och Genarp.

Befolkningsprognosen är underlag för planering av verksamheten. Särskilt
planeringen av lokalresurser kräver en god framförhållning, med tanke på att
prognosen förutspår en ökad verksamhet kommer personalförsörjning också att
bli en nyckelfråga för verksamheten. För femte året i rad skrivs prognosen ner
och befolkningsökningen beräknas ske i långsammare takt. Skolkontoret
konstarerar att prognosen inte tagit hänsyn till vissa utbyggnadsområden vilket
kan komma att påverka befolkningsunderlaget.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 april 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Skolledare inom Barn och skolförvaltning Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Barn- och skolförvaltning Lund Östers skrivelse inför
Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 med budget
2016
Dnr BSÖ 2015/0325
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster framställer varje år tjänsteskrivelsen
Ekonomi- och verksamhetsplan. Huvudsyftet med skrivelsen är att kommentera
de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar förvaltningen ser framför
sig de tre kommande åren, ofta med lite mer detaljfokus på nästkommande år.
De ekonomiska budgetramarna som kommunkontoret arbetat fram och
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om, ska Barn- och skolnämnd Lund
Öster förhålla sig till och kommentera, vad de innebär och får för konsekvenser
för förvaltningen. Kommunkontoret skickar ut en skrivelsemall med ett antal
rubriker till alla förvaltningar i kommunen i syfte att sammanställningen av
förvaltningarnas skrivelser ska underlättas. Årets skrivelsemall har medfört ett
antal nya rubriker och några har tagits bort som funnits med tidigare år.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Öster bilaga den 8 april 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 med
budget 2016, enligt denna tjänsteskrivelse
att hos kommunstyrelsen äska medel för löneökningskostnader omfattande 11
miljoner kronor

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Magdalena Titze
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Delårsrapport per 2015-03-31 med bokslutsprognos
Dnr BSÖ 2015/0326
Sammanfattning
För barn- och skolnämnd Lund Öster visar prognosen att verksamheten för 2015
kommer gå med ett underskott på 2,4 mnkr. Detta resultat ska korrigeras i
enlighet med regler för direkt skolpeng vid bokslutet.
Följande korrigeringar ska göras för år 2015:
Fler antal barn och elever, + 3,3 mnkr
Kompensation för skolskjutsar, + 0,2 mnkr
Summa korrigeringar + 3,5 mnkr.
Efter prognostiserade justeringar blir resultatet + 1,1 mnkr i överskott.
Investeringsanslaget på 3,0 mnkr för år 2015 beräknas att gå åt.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 mars 2015
Bilaga 1 Uppföljning antal barn och elever mot KF ram
Skrivelse till kommunstyrelsen 2015-03-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna delårsrapporten samt,
att till kommunstyrelsen också skicka skrivelsen från Svaleboskolan och från
Nyvångskolan, som ingår i ärendet 8: Månatlig rapport om beräknade
budgetavvikelser.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66
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 6 mars 2014, § 44.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2015.
Bilaga 1, 2015-04-01 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser.
Bilaga 2, Skrivelse gällande Svaleboskolans ekonomi.
Bilaga 3, Ekonomisk konsekvensbeskrivning Nyvångskolan150317.
Bilaga 4, Svalebo helklass - grpdeln.
Bilaga 5, Helklass åk 7-9 Nyvångskolan 150312.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

11

2015-04-22

§ 67
Överföring av resultat från 2014 till 2015. Förslag till
fördelning av överfört resultat
Dnr BSÖ 2015/0327
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Östers budgetavvikelse för 2014 blev 7 867 tusen
kronor. Efter justeringar enligt principerna om överföringar återstår 6 421 tkr att
balansera. Kommunstyrelsen har beslutat att hela avvikelsen läggs till nämndens
eget kapital. Enligt beslut i barn- och skolnämnd Öster den 19 april 2000, § 43,
skall varje verksamhet respektive institution ta med sig uppkomna över- och
underskott till nästkommande år. Nedanstående förslag innebär därför en
omfördelning inom nämndens ursprungliga ram för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015
BSÖ Bilaga 1 2015-03-31 Förslag till fördelning av resultat från 2014 till 2015
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 april 2015
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fördelning av 2014 års resultat görs enligt bilaga 1.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Rapport över orsakerna till sjukfrånvaro och insatser inom
BSF Lund Öster - våren 2015
Dnr BSÖ 2015/0340
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. I skrivelse till nämnden i oktober 2014 beskrev
förvaltningen hur man arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron och föreslog
att man skulle fortsätta pågående arbete. Denna skrivelse är en uppföljning av
vilka insatser som görs för att utreda och minska sjukfrånvaron.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Alliansen, 2014-09-05
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2015
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.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

13

2015-04-22

§ 69
Remiss: Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Inrätta en
familjecentral i Lunds kommun”
Dnr BSÖ 2015/0154
Sammanfattning
Kristdemokraterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om att
inrätta familjecentral i Lunds kommun. Socialförvaltningen har redan påbörjat
ett samarbete med Barn- och skolförvaltning Lunds stad och Region Skåne i
syfte att få till stånd en familjecentral. Barn och skolförvaltning Lund Öster har
inte varit inbjudna till detta samarbete.
Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna, 2015-01-26
Barn och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse, 2015-03-24
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

