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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-24

BSÖ 2016/0620

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid

Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-08-24 klockan 18.30

Ledamöter

Kenth Andersson (S), ordförande
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Klara Westby (MP)

Tjänstgörande ersättare

Viggo Marsvik (M), tjänstgörande för Cornelia Kramer (L)
Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Dennis Svensson (MP)
Erland Stensson (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Eva Strand (S)
Zebastian Liljegren (S)
Margareth Hansson (S)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet
Ann-Marie Sjöberg, Administrativchef Dalby/Torna Hällestad,
BSNLÖ
Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSNLÖ

Justerare

Karin Nilsson (C) med Astrid Rugsveen (M)

Paragrafer

§ 96-108

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby
måndag 29 augusti 2016 kl 09:00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BSÖ 2016/0620

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Karin Nilsson (M)

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

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2016-08-24

Paragrafer

§ 96-108

Datum då anslaget sätts upp

2016-08-31

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolkontoret, Fritidsgatan 2, Södra Sandby

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-09-22
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Sammanträdesdatum

2016-08-24

§ 96

Föredragningslistan och val av
justerare

Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och
ersättare Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum måndagen
den 29 augusti 2016 kl 09.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning:
Ann-Marie Sjöberg, ny administrativchef Dalby/Torna Hällestad, ger en
kort presentation för nämndens ledamöter.
Inger Aldrin, utvecklingsledare, ger en presentation om betygsresultat,
behörighet till gymnasiet etc.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (15)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-08-24

§ 97

Inkomna skrivelser

Dnr BSÖ 2016/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunfullmäktige
§119 Förslag på fördelning av tillfälligt statsbidrag för mottagning av
flyktingar – 2016-05-26
§137 Ändring av ordning för ersättarnas inkallande för Miljöpartiet –
2016-06-15
§139 Översyn av direkt skolpeng – 2016-06-15 (BSÖ 2016/0123)
§143 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017–2019 med budget för
2017 – 2016-06-15
Protokoll från kommunstyrelsen
§203 Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser från 2015
till 2016 samt utökning av investeringsramen för 2016 – 2016-05-25
(BSÖ 2016/0347)
Protokoll från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
§26 Miljöledning ny kravlista – 2016-06-02
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
§121 Uppdrag från kommunfullmäktige om gymnasiala
lärlingsanställningar – 2016-06-27
Protokoll från besiktning av skolskjutshållplatser
Genarp 2016-05-17
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Bys ansvarsområde 2016-05-10
Skolinspektionen
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om särskilt stöd för en
grundskoleelev vid Nyvångskolan i Lunds kommun – beslut 2016-06-07
(BSÖ 2014/0480)
Beslut efter uppföljning av tillsyn i Lunds kommun för grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola – beslut 2016-06-09
Beslut efter uppföljning av tillsyn i Lunds kommun för
fritidshemsverksamheten – beslut 2016-06-09 (BSÖ 2015/0518)
Anmälan gällande skolsituationen för en före detta elev vid
Svaleboskolan i Lunds kommun – beslut 2016-06-09 (BSÖ 2015/0971)
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Svaleboskolan, Lunds kommun – beslut 2016-06-13
(BSÖ 2015/0841)
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående grundsärskola vid Pusselbitens särskola Lund i Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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– beslut 2016-06-20 (BSÖ 2016/0237)
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Pusselbiten Lund
i Lunds kommun – beslut 2016-06-20 (BSÖ 2016/0238)
Uppföljning av kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående
förskolor i Lunds kommun – uppföljningsbeslut 2016-07-25
Sveriges Kommuner och Landsting
Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m m – cirkulär
16:33 2016-06-15
Kommunala funktionshinderrådet
Protokoll 2016-05-17
Förvaltningsrätten i Malmö
Beslut 2016-08-04 om utfasning av pedagogisk omsorg
Skrivelse 2016-08-08
Skrivelse angående KF beslut om utfasning av pedagogisk omsorg –
(BSÖ 2016/0619)

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 29 juli 2016
dnr BSÖ 2016/0006

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-08-24.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Delegerade beslut

Dnr BSÖ 2016/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på
befattningar direkt under skoldirektören.
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.
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 32, 33 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 3-5
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet
som ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor. Beslut
om förkortad uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes egen
begäran, för personal underställda rektor tillika förskolechef.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen
och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte
är verkställighet.
Delegat 40, 41, 43, 44, 46, 47 och 49 inom team Dalby, förteckning 612
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 51, 52, 53, 54 och 57 inom team Veberöd, förteckning 13-17
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 18-21
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet,
Justerare

Utdragsbestyrkande
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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.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016 dnr
BSÖ 2016/0007

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-08-24.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Information från Forum för samråd

Dnr BSÖ 2013/0118

Sammanfattning
Enligt Skollagen 4 kap. § 13-14 ska det vid varje förskole- och skolenhet
finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och
vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och
vårdnadshavarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster, huvudmannen för
verksamheten, har valt att delta med två adjungerade representanter vid
dessa möten, en från majoriteten och en från oppositionen.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2013-03-20 att ha
Information från Forum för samråd som en stående punkt på sin
föredragningslista. Under denna punkt ger representanterna en muntlig
rapportering till nämndens ledamöter från Forum för samråds senaste
möten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 2013-03-20 §41 dnr BSÖ
2013/0118

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
Inget beslut fattas av nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Adjungerade till Forum för samråd

Dnr BSÖ 2016/0150

Sammanfattning
Enligt Skollagen 4 kap. § 13-14 ska det vid varje förskole- och skolenhet
finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och
vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och
vårdnadshavarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster, huvudmannen för
verksamheten, har valt att delta med två adjungerade representanter vid
dessa möten, en från majoriteten och en från oppositionen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Öster protokoll 2016-02-24 §27 Adjungerade
till Forum för samråd

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att utse Karin Nilsson (C) till adjungerade för Dalby/Torna Hällestad
förskola, Killebäckskolan och Österskolan,
att utse Viggo Marsvik (M) till adjungerade för Uggleskolan,
att utse Anna Emdenborg till adjungerade för Nyponbackens och
Stinsens förskola.
Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Redovisning av inkomna klagomål för
perioden 160101-160630

Dnr BSÖ 2016/0137

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. För den aktuella
perioden har 12 stycken klagomål kommit till förvaltningen. Sju av
klagomålen handlar om situationen i förskole- och skolmiljö. De övriga
fem rör sig om regler för mobiltelefonanvändning, olämplig artikel på
Internet (däremot ingen koppling till någon anställd), kultur i förskolan,
buller från en skolas takfläktar och om dålig skolgårdsmiljö.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0137Kommunstyrelsens beslut av den 7 februari
2002 § 55
Barn och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

lägga redovisningen av inkomna klagomål till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Information om inomhusmiljöprojekt
Nyvångskolan, Dalby

Dnr BSÖ 2016/0524

Sammanfattning
Ärendet är ett informationsärende om och tillbyggnad av Nyvångskolan i
Dalby.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016
dnr BSÖ 2016/0524
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 20 maj 2015, § 77 dnr BSÖ
2015/0379 (områdeslokalplan)

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Information om pedagogisk omsorg
inom BSF Lund Öster

Dnr BSÖ 2016/0618

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 143, om ekonomioch verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017. I EVP
ingår beslut om (s. 57-59 i protokollet) att fasa ut pedagogisk omsorg till
2017. Till nämnden redovisas dagbarnvårdares arbetstider i förhållande
till Arbetstidslagen (ATL) och Allmänna bestämmelser Svenska
kommunalarbetarförbundet 2016, som exemplifieras med två
beskrivningar – en organisation med tre dagbarnsvårdare och en
dagbarnvårdares 12 veckors schema. Därtill bifogas en sammanställning,
gällande 2016-09-01, av antal dagbarnvårdare och antal barn som är i
pedagogiskverksamhet och står i kö till verksamheten vid dagens
datum.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 11 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0618
Bilaga 1 Schema och Bilaga 2 Lista barndagvårdare BSF Lund Öster
2016-08-10
Kommunfullmäktige beslut den 15 juni 2016, § 143 dnr KS 2016/0074

Yrkanden
1. Charlotte Svanberg (M) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen
(M) att ärendet bordläggs tills Förvaltningsrätten i Malmö lämnar sitt
beslut i frågan om inhibition av kommunfullmäktiges beslut.
Kenth Andersson (S) yrkar avslag på bordläggning av ärendet.
2. Charlotte Svanberg (M) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen
(M) att återremittera ärendet till förvaltningen.
Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Rita Borg (S) avslag om
att återremittera ärendet.

Beslutsgång
1. Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (15)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-08-24

Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande om avslag på bordläggning av
ärendet
Nej till Charlotte Svanbergs (M) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Anderssons
(S) yrkande.

2. Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande om avslag om att återremittera
ärendet
Nej till Charlotte Svanbergs (M) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Anderssons
(S) yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner redovisningen.

Reservationer
Charlotte Svanberg (M) och Astrid Rugsveen (M) anmäler skriftlig
reservation. Se protokollsbilaga 1.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Remiss: Kommunrevisionens
granskning av biblioteksverksamheten

Dnr BSÖ 2016/0475

Sammanfattning
Kommunrevisionen önskar att barn- och skolnämnd Öster avger yttrande
utifrån sin rapport, ”Granskning av biblioteksverksamheten”. Revisionen
rekommenderar att nästa biblioteksplan ska fungera som ett styrande
dokument och att den ska följas upp och utvärderas i enlighet med
bibliotekslagen. Vidare lämnar de rekommendationer som rör intern
kontroll och säkerställande av avtal.
Barn- och skolförvaltningen föreslår att barn- och skolnämnden ska
beakta den kommande biblioteksplanen som styrdokument utöver det
som redan står i skollagen när det gäller skolbibliotek och med de
rekommendationer som revisionen lämnar.
Övriga rekommendationer som rör internkontroll och säkerställande av
avtal anser barn- och skolförvaltning Lund Öster berör endast kultur- och
fritidsförvaltningen och yttrar sig därför inte särskilt över dem.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016 BSÖ
2016/0475
KS Revisorernas Missiv Granskning av biblioteksverksamheten
Revisionsrapport 2016 Lunds kommun. Granskning av
biblioteksverksamheten - slutrapport

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

beakta den kommande biblioteksplanen som styrdokument utöver
det som redan står i skollagen när det gäller skolbibliotek och med
de rekommendationer som revisionen lämnar.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Remiss: Program för urban odling

Dnr BSÖ 2016/0521

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har remitterat ”Program för urban odling”.
Programmet har som syfte att skapa förståelse för vilka former av, och på
vilka platser som urban odling är möjlig och att underlätta och skapa
säkerhet i kommunikation och hantering av förfrågningar.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 21 juni 2016
dnr BSÖ 2016/0521
Tekniska nämndens beslut den 11 maj 2016, § 89 dnr TN 2015/494

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

att

att

till tekniska nämnden framför att nämnden ställer sig bakom
förslaget men att den urbana odlingen inte får ställas i konflikt med
kommunens ansvar att bedriva lagstadgad verksamhet,
nämnden inte har resurser att tillfoga en ny grupp för Urban odling,
men att frågor av enklare slag föreslås tas med i samarbetsgruppen
för förskolor och skolors utemiljö,
programmet ändras under stycket Barn- och skolförvaltningen
Öster med att S:t Hans gården drivs av Barn- och skolförvaltning
Lunds stad.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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