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§ 147

Föredragningslistan och val av
justerare

Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och ersättare Per
Jakobsson (M). Justering äger rum måndagen den 28 november 2016
kl 09.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning: Pia Olsson, utvecklingsledare, informerar om mottagande av
studenter i övningsförskolor/skolor och om partnerskap.
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Utdragsbestyrkande
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§ 148

Månadsvis information om
lokalsituationen för förskola/skola
inom Lund Öster

Dnr BSÖ 2016/0009

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2009-06-10 att få
information varje månad om lokalförändringar.
Följande lokalförändringar har skett sedan föregående information som
lämnades till nämnden den 28 september 2016.
Södra Sandby
Lysmasken riven. Inväntar beslut från kommunstyrelsen avseende
Fågelsång förskola.
Björkbacken – inomhusmiljöprojekt. Behov av ventilationsåtgärder.
Byskolan – inomhusmiljöprojekt. Kompletterande undersökningar vecka
44. Behov av åtgärder.
Dalby
Dalby Södra – Se vidare ärende, Beställning till kommunstyrelsen
avseende ny skola. Inväntar beslut från kommunstyrelsen.
Veberöd
Idalaskolan/Idala förskola, Svaleboskolan. Inväntar beslut från
kommunstyrelsen. För Tegelstugan genomförs inomhusmiljöåtgärder och
verksamhetsanpassningar 2016/2017.
Se vidare BSNLÖ 2016-09-28 § 119-120!
Genarp
Enestugan. Inväntar beslut från kommunstyrelsen.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 7 november 2016
dnr BSÖ 2016/0009 inklusive bilaga Barn- och skolnämnd Lund Öster
2009-06-10 §73 dnr BSÖ 2009/0021

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

nämnden godkänner informationen,
finansiering sker genom särskild ordning enligt den nya
lokalinvesteringsprocessen.

Beslut expedieras till:
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Inkomna skrivelser

Dnr BSÖ 2016/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§288 Beställning av renovering av Nyvångskolans matsal – 2016-10-04
(BSÖ 2016/0276)
Protokoll från kommunfullmäktige
§189 Anna Emdenborgs (KD) avsägelse av uppdrag som ledamot i barnoch skolnämnd Lund Öster – 2016-09-29
§195 Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda outsourcing av
företagshälsovården – 2016-09-29
§198 Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun – 201609-29
Kommunkontoret
Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam
förvaltning – 2016-10-24
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Bys ansvarsområde 2016-10-11
Skrivelse
Skrivelse från en lärare angående lärarlönelyftet – 2016-10-09 (BSÖ
2016/0751)
Skrivelse från L – Lärarlönelyftet ska ge permanenta lönehöjningar –
2016-10-10 (BSÖ 2016/0754)
Skolinspektionen
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds
kommuns klagomålshantering – beslut 2016-10-05 (BSÖ 2016/0514)
Uppföljning av beslut gällande grundskoleelev i Lunds kommun – beslut
2016-10-17 (BSÖ 2015/0856)
Skolverket
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen bidragsåret 2016/17 – 2016-10-17
Statsbidrag för Fritidshemssatsningen bidragsåret 2016/17 – 2016-10-17
Statsbidrag för undervisning under skollov för sommarlovet 2016 –
2016-10-26
Barn och skolnämnd Lund Öster
Månadsrapport – oktober 2016

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 november
2016 dnr BSÖ 2016/0006

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-11-23.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Delegerade beslut

Dnr BSÖ 2016/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och
tjänster för belopp om högst 10 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, 35, 36, 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 ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor. 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.
Delegat 40, 41, 43, 44, 46 och 49 inom team Dalby, förteckning 9-14
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 50, 51, 53, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 1520
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. Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en
timme före respektive efter ordinarie öppettider. Mottagande av barn/elev
som hör till annan kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delegat 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 21-23
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet,
som inte är reglerad i lag och avtal, för personal direkt underställd rektor
tillika förskolechef tillika verksamhetschefen. Beslut om förkortad
uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes egen begäran, för
personal direkt underställd rektor tillika förskolechef tillika
verksamhetchefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 november
2016 dnr BSÖ 2016/0007

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-11-23.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151

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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§ 152

Adjungerade till Form 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 2016-08-24 §100
Adjungerade till Forum för samråd

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att utse Erland Stensson (V) till adjungerad för Fågelsångs, Almbackens
förskola,
att utse Eva Wagner (KD) till adjungerad för Killebäckskolan och
Nyponbackens och Stinsens förskola
Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Rapport över antal inskrivna barn och
elever för BSN Lund Öster - hösten
2016

Dnr BSÖ 2016/0373

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2011-04-26 om att
rapportering av antal inskrivna barn och elever i verksamheten skall
redovisas två gånger per år med mätpunkter den 15 april respektive 15
oktober. Redovisning sker vid nämndsmötena påföljande månad.
Jämfört med oktober 2015 har antalet inskrivna barn i kommunal
förskola minskat med 19 barn samt ökat med fyra barn i pedagogisk
omsorg. Nettominskning i förskoleverksamheten totalt sett är 15 barn det
senaste året.
I Oktober 2016 är 1 250 barn placerade i förskoleverksamheten på 90
avdelningar vilket utgör 13,89 barn i snitt per grupp/avdelning. Det går
5,02 barn per personal.
Det är 3 460 elever som är inskrivna i kommunal grundskola i årskurs F
tom årskurs nio. Flest elever går i förskoleklass där 390 elever är
inskrivna.
1 732 barn är inskrivna i fritidshem.
Detta är ett informationsärende för Barn-och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 8 november
2016 dnr BSÖ 2016/0373
Barn- och skolnämndens beslut den 26 april 2011, § 50 dnr BSÖ
2011/0003

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner rapporten.

Beslut expedieras till:
Team Dalby
Team Genarp
Team Södra Sandby
Team Veberöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Månatlig rapport om beräknade
budgetavvikelser

Dnr BSÖ 2015/0900

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. Prognosen är en förutsägelse om hur
väl man lyckas anpassa kostnaderna till skolpengen vid kalenderårets
slut. De enheter som befarar underskott ska planera för åtgärder för att
minimera underskotten i en åtgärdsplan. Skolor och förskolor får
skolpeng varje månad och ska anpassa kostnaderna till den. Eftersom
barn- och elevtalen varierar och man inte med säkerhet kan förutsäga
kommande barn- och elevtal är prognoserna för året osäkra.
Sammanlagt är prognosen för nämnden som helhet -2,1 miljoner kronor,
före eventuella bokslutsregleringar. Prognosen är betydligt bättre än
föregående månad (-5,5). Tilläggsanslag för högre lokalkostnader
förväntas vid årets slut ytterligare förbättra utfallet med 8,8 miljoner.
Prognosen för skolor och förskolor är sammanlagt +0,2 miljoner. Här har
en avsevärd förbättring skett jämfört med föregående månad (-1,6
miljoner). Orsaken är främst att fler enheter nu vågar tro på ett överskott.
Osäkerhet råder fortfarande om statsbidragen för lågstadiesatsningen får
behållas. Prognosen förutsätter att statsbidragen får behållas.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2016 dnr
BSÖ 2015/0900
Bilaga 1, 2016-11-02 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44 dnr
BSÖ 2013/0668

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner rapporten.

Beslut expedieras till:
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Prioritering inför strategi- och
planeringsprocessen för ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020 med
budget 2018

Dnr BSÖ 2016/0789

Sammanfattning
Inför EVP 2018-2020 har kommunstyrelsen beslutat om anvisningar och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen. Med tanke på de stora
ekonomiska utmaningarna som kommunen står inför de närmaste åren
krävs nu en intensifiering av arbetet med att effektivisera och prioritera
med utvecklad kvalitet. Det innebär att nämnderna redan i december
2016 ska besluta om yttrande och budgetförslag inför EVP 2018-2020.
Vid strategidagen den 23 januari 2017 ska nämnden redogöra för sitt
budgetförslag enligt anvisningarna. Under våren 2017 pågår dialog
mellan kommunstyrelsen och nämnderna kring nämndernas förslag till
åtgärder och prioriteringar. Slutlig EVP 2018-2020 med budget för 2018
fastställs av kommunfullmäktige 14-15 juni 2017.
Nämnden beslutade i september om tidplanen för arbetet.
Ärendet handlar om vilka prioriteringar nämnden vill göra inför EVP
2018-2020. Förvaltningen har samlat in förslag till besparingar och gjort
ett förslag till prioriteringsordning för vilka av förslagen man ska
vidareutveckla med beräkningar och konsekvensbeskrivningar.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2016 dnr
BSÖ/0693
Bilaga 1 Kommunkontorets mall för konsekvensbeskrivning
Barn- och skolnämndens beslut 28 september 2016, § 128 dnr BSÖ/0693
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 236 dnr KS/0259.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att punkterna 3 och 8 i Alternativ 1 utgår
och att punkterna 12-20 i Alternativ 1 tas med i prioriteringen.
Alt.1
3. Bidrag till små skolor slopas (ändrad resursfördelning)
8. Måltidsservice: En kall måltid i veckan serveras i skolan
12. Facility management; fastighetsägaren har ansvar för städ och
vaktmästeri, ingår i totalhyran
13. Serviceförvaltningen får helhetsansvar för kommunens lokaler, även
idrottshallar. De får i uppdrag att verka för att kostnader för pedagogiska

Justerare

Utdragsbestyrkande
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lokaler per barn eller elev minskar jämfört med 2015 års nivå.
14. Serviceförvaltningens avkastningskrav slopas. Avkastningskravet
innebär en högre generell hyresnivå än nödvändigt.
15. Standard för IT; större volymer vid upphandling, lägre kostnader,
enklare support
16. Gemensam lokalstandard, budget hos serviceförvaltningen.
Internhyresdebitering upphör.
17. Måltidskostnaderna renodlas från lokalkostnaderna
18. Måltidskostnaderna standardiseras och bekostas av
serviceförvaltningen
19. Gemensam barn- och skolnämnd och förvalting (redan beslutad, - 5
miljoner från 2018)
20. Samordna biblioteksplanen
Hanna Gunnarsson (V) yrkar vidare att punkterna 4 och 8 i Alternativ 2
tas med i prioriteringen.
Alt.2
4. Samordnat öppethållande på förskolor för tidiga morgnar/sena kvällar
8. Kunskapsveckan slopas
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M),
Charlotte Svanberg (M), Erik Kanders (L) och Per Jakobsson (M) att
punkterna 8, 9 och 10 i Alternativ 1 utgår och att punkterna 1-2, 4-7, 11,
15 och 18 i Alternativ 1 tas med i prioriteringen.
Alt.1
8. Måltidsservice: En kall måltid i veckan serveras i skolan
9. Lokalvård bekostas och utförs av serviceförvaltningen, ingår i
totalhyran
10. Kostnadstak på serviceförvaltningens tjänster
1. Arbeta förebyggande för ökad frisknärvaro; tidiga insatser ger effekt.
Kostnaderna för sjukfrånvaro och rehabilitering minskar.
2. Utnyttja statsbidrag för extra tjänster som förskollärar- och
lärarassistenter via arbetsförmedlingen för att avlasta pedagoger inom de
arbetsuppgifter som definieras i skollagen
4. Sälj fastigheten Fritidsgatan 2, inrym folkbibliotek och
medborgarkontor i Killebäckskolans lokaler, enligt ritning från 2009.
5. Lokaloptimering; En successiv överflyttning från mindre enheter till
större, paviljonger ersätts med förtätning i befintliga eller nybyggda
lokaler
6. Fler upphandlade avtal på skolområdet, exempelvis slöjdmaterial, som
frigör arbetstid till undervisning istället för direktinköp
7. Fasa ut pedagogisk omsorg (beslutad helårseffekt -1200 tkr 2018)
11. Ökad avtalstrohet på exempelvis livsmedelsinköp
15. Standard för IT; större volymer vid upphandling, lägre kostnader,
enklare support
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18. Måltidskostnaderna standardiseras och bekostas av
serviceförvaltningen
Karin Nilsson (C) yrkar vidare med instämmande av Astrid Rugsveen
(M), Charlotte Svanberg (M), Erik Kanders (L) och Per Jakobsson (M)
att punkt 4 i Alternativ 2 utgår och att punkterna 1, 3, 5, 7-8 i Alternativ 2
tas med i prioriteringen och med tilläggsyrkande att räkna på 15 timmar
istället för 25 timmar i förskolan.
Alt.2
4. Samordnat öppethållande på förskolor för tidiga morgnar/sena kvällar
1. Avskaffa öppen förskola
3. Olycksfallsförsäkringar, barn och elever endast under verksamhetstid,
istället för heltid som idag
5. Vistelsetid efter schema i förskolor och fritidshem
7. Fri frukt avskaffas
8. Kunskapsveckan slopas
Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på Karin Nilssons (C) med fleras
tilläggsyrkande att inte räkna på 15 timmar istället för 25 timmar i
förskolan för arbetslösa.
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP) och Eva
Strand (S) bifall till Karin Nilssons (C) med fleras tilläggsyrkande att
räkna på 15 timmar istället för 25 timmar i förskolan för alla.
Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP),
Rita Borg (S), Ola Christiansson (S) och Eva Strand (S) att punkt 8 i
Alternativ 1 utgår och att punkten 19 i Alternativ 1 tas med i
prioriteringen.
Alt.1
8. Måltidsservice: En kall måltid i veckan serveras i skolan
19. Gemensam barn- och skolnämnd och förvalting (redan beslutad, - 5
miljoner från 2018)
Kenth Andersson (S) yrkar vidare med instämmande av Dennis Svensson
(MP), Rita Borg (S), Ola Christiansson (S) och Eva Strand (S) bifall till
Hanna Gunnarssons (V) förslag att punkterna 4 och 8 i Alternativ 2 tas
med i prioriteringen.
Alt.2
4. Samordnat öppethållande på förskolor för tidiga morgnar/sena kvällar
8. Kunskapsveckan slopas
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Beslutsgång
Ordförande sammanfattar yrkandena och nämnden går till beslut punkt
för punkt i Alt.1 och Alt.2.
Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå punkterna 3, 8 och 13 i
Alt.1 och avslå punkterna 2, 6 och 9 i Alt.2 i förvaltningens förslag.
Tilläggsyrkande
Karin Nilssons (C) med fleras tilläggsyrkande att räkna på 15 timmar
istället för 25 timmar i förskolan.
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Karin Nilssons (C) med fleras yrkande
Nej till Hanna Gunnarssons (V) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons
(C) med fleras yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att ta upp ärendet om EVP 2018-2020
med nämndens strategi och prioriteringar i december 2016 enligt
alternativ 1 med konsekvensbeskrivning avseende
effektiviseringsförslagen enligt nedan;
Alt.1
1. Arbeta förebyggande för ökad frisknärvaro; tidiga insatser ger
effekt. Kostnaderna för sjukfrånvaro och rehabilitering minskar.
2. Utnyttja statsbidrag för extra tjänster som förskollärar- och
lärarassistenter via arbetsförmedlingen för att avlasta pedagoger
inom de arbetsuppgifter som definieras i skollagen.
4. Sälj fastigheten Fritidsgatan 2, inrym folkbibliotek och
medborgarkontor i Killebäckskolans lokaler, enligt ritning från
2009.
5. Lokaloptimering; En successiv överflyttning från mindre enheter
till större, paviljonger ersätts med förtätning i befintliga eller
nybyggda lokaler.
6. Fler upphandlade avtal på skolområdet, exempelvis
slöjdmaterial, som frigör arbetstid till undervisning istället för
direktinköp.
7. Fasa ut pedagogisk omsorg (beslutad helårseffekt -1200 tkr
2018).
9. Lokalvård bekostas och utförs av serviceförvaltningen, ingår i
totalhyran.
10. Kostnadstak på serviceförvaltningens tjänster.
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11. Ökad avtalstrohet på exempelvis livsmedelsinköp.
12. Facility management; fastighetsägaren har ansvar för städ och
vaktmästeri, ingår i totalhyran.
14. Serviceförvaltningens avkastningskrav slopas.
Avkastningskravet innebär en högre generell hyresnivå än
nödvändigt.
15. Standard för IT; större volymer vid upphandling, lägre
kostnader, enklare support.
16. Gemensam lokalstandard, budget hos serviceförvaltningen.
Internhyresdebitering upphör.
17. Måltidskostnaderna renodlas från lokalkostnaderna.
18. Måltidskostnaderna standardiseras och bekostas av
serviceförvaltningen.
19. Gemensam barn- och skolnämnd och förvalting (redan
beslutad, - 5 miljoner från 2018).
20. Samordna biblioteksplanen.
Alt.2
1. Avskaffa öppen förskola.
3. Olycksfallsförsäkringar, barn och elever endast under
verksamhetstid, istället för heltid som idag.
4. Samordnat öppethållande på förskolor för tidiga morgnar/sena
kvällar.
5. Vistelsetid efter schema i förskolor och fritidshem.
7. Fri frukt avskaffas.
8. Kunskapsveckan slopas.
att räkna på 15 timmar istället för 25 timmar i förskolan.

Reservationer
Per Jakobsson (M), Astrid Rugsveen (M) och Charlotte Svanberg (M)
anmäler reservation till förmån för eget yrkande om avslag till punkt 7 i
Alt.1.
Hanna Gunnarsson (V) anmäler skriftlig reservation för hela ärendet.
Se protokollsbilaga 1.
Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer
Akten
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§ 156

Riskinventering inför intern kontroll
2017

Dnr BSÖ 2016/0790

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i reglementet för intern kontroll, 2005, fastställt
ramarna för nämnders och styrelsers internkontrollarbete.
Enligt reglementet ska nämnden årligen fastställa en handlingsplan för
intern kontroll för kommande år. Tidplan och organisation för
riskbedömning har senast behandlats av nämnden i november 2014.
Inför beslutet om handlingsplan för intern kontroll 2017, som ska fattas
senast i januari månad, ska nämnden besluta om vilka risker man vill
prioritera. Förvaltningen har tagit fram ett förslag utifrån arbetsgruppens
och ledningsgruppens förslag. Risker som föreslås prioriteras är:
- Befolkningsprognosen inte tillförlitlig, risk för felplanering av lokaler
- Granskning av e-fakturor
- Köptrohet mot kommunens avtal
- Mervärdesskatten lyfts på felaktigt sätt
I handlingsplanen för 2017 tillkommer dessutom de
kommungemensamma kontrollaktiviteter som beslutas av
kommunstyrelsen i december. I december får nämnden också rapport om
resultatet av innevarande års kontrollpunkter. Om det behövs kan någon
av dessa återkomma i 2017 års handlingsplan.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 19 november 2014, § 162
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2016
Bilaga 1 Riskbedömningsmatris

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

godkänna att prioritera kontrollpunkter för 2017 enligt
förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (26)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-23

§ 157

Kommunfullmäktiges särskilda
uppdrag till nämnden om kök

Dnr BSÖ 2016/0658

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att
utreda kostnaderna för mottagnings- respektive tillagningskök.
Skolförvaltningarna har tillsammans med Måltidsservice,
Serviceförvaltningen, analyserat ekonomi, behov och konsekvenser
avseende olika typer av kök, serveringskök, mottagningskök och
tillagningskök, antalet anställda i kök och servering. Inom vissa områden
är det svårt att komma fram till entydiga svar på ställda frågor eftersom
köken skiljer sig åt och är svåra att jämföra. Dock har vi kommit fram till
några generella slutsatser som presenteras i tjänsteskrivelsen som:
Ett större kök är kostnadseffektivare än ett litet kök.
För att använda personalen effektivt är det viktigt att kunna fördela
personalkostnaderna på så många portioner som möjligt.
Om kök inte har tillagning krävs transporter för att leverera komponenter
alternativt färdiga rätter.
Lunds kommun ställer höga krav på den kost som barn och elever ska få.
Det viktigaste sättet att hålla nere måltidskostnaden är att bygga färre
men större enheter.
För att säkerställa att investeringarna sker där så behövs krävs beslut om
lokalprogram för kök.
Organisationsutredning för att säkerställa att kommunen vet att rätt
investeringar sker och att kostnadsuppföljning kan ske på ett gemensamt
sätt för alla kök.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 oktober
2016 dnr BSÖ 2016/0658 Kommunfullmäktiges beslut den 10-11juni
2015, § 121

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

överlämna utredningen till Kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Rektorer
Servicenämnden
Akten
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§ 158

Beställning till kommunstyrelsen
avseende ny skola i Dalby

Dnr BSÖ 2016/0310

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har under många år framfört behov av
ny skola i Dalby södra. Investeringsbehovet har funnits med i
kommunens investeringslista under tiotalet år, trots detta finns det
fortfarande inget beslut om var skolan ska placeras och vilket innehåll
denna skola ska ha. Förvaltningen föreslår därför nämnden att ny skola,
Påskagängets skola, startar upp till skolstart höstterminen 2017 med två
förskoleklasser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2016 dnr
BSÖ 2016/0310
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 april 2016, § 63 dnr
BSÖ2016/0310

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att
att

hos Kommunstyrelsen igen beställa en skola för två paralleller F-6
med idrottshall, och därmed beställer detaljplan för denna enhet,
uppdra åt förvaltningen att starta upp en ny skolenhet i Dalby på
Påskagänget,
uppdra åt förvaltningen att bevaka hur skol- och
förskoleverksamheten kan fungera på bästa sätt fram till att
kommunstyrelsen tagit beslut i ärendet och återrapportera till
nämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer Dalby
Akten
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§ 159

Remiss: Kommunrevisionens
granskning av
lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen

Dnr BSÖ 2016/0702

Sammanfattning
EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av
lokalförsörjningsprocessen och lokalinvesteringsprocessen i kommunen
med särskilt inriktning mot utbildningslokaler. Revisionen har
sammanställt i sex rekommendationer där svar önskas kring ett antal
frågeställningar och rekommendationer.
I revisionsrapporten ges rekommendationer som förvaltningen besvarar.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra innehållet i
lokalinvesteringsprocessen.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen och servicenämnden att tydliggöra
och skapa samstämmighet i ansvarsfördelningen avseende utredningar.
Från barn och skolförvaltning Lund Öster framförs önskemål om ett
tydligt politiskt dokument som visar vilken prioritetsordning som ska
gälla för rankning av alla önskade investeringar.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att genom dialog med de
beställande nämnderna tydliggöra vad beställningar av lokaler förväntas
innehålla.
Från Barn och skolförvaltning Lund Öster föreslår vi att
Kommunstyrelsen och Servicenämnden se över ärendehanteringen och
ansvarsfördelningen i dessa ärenden.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att överväga
alternativet att införa en central lokalplaneringsfunktion inom
kommunen.
Från barn- och skolförvaltning Lund Öster ser vi fördelen med
nämndsbaserad lokalplanering då lokalplanerarna är väl insatta i alla
nämndens verksamheter. Fördelen med en samordnad organisation är att
sårbarheten minskar samt att det blir tydligare om uppdraget som
lokalplanerare i första hand är kommunstyrelsens eller den egna
nämndens beslut. Lokalinvesteringsprocessen innebär färre politiska
beslut än tidigare. Kommunstyrelsen och nämnderna bör mot denna
bakgrund särskilt tillförsäkra allmänhetens insyn och inflytande i
processen.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att det sammanställs en
lista på de ärenden som inväntar Kommunstyrelsebeslut och med en
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preliminär tidsplan som är tillgänglig för politik och allmänhet.
Vi ser det som angeläget att fullmäktiges syfte med processen – att bygga
lokaler av rätt kvalitet till lågt pris – beaktas då vi inte ser att
lokalinvesteringsprocessen i sig säkerställer detta.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har förhoppningar om att
lokalprogrammet för grundskola och förskoleklass kommer att innebär
att samstämmigheten ökar i kommunen kring kvalitet, behov och
beräkningsunderlag. Detta program förväntas bli antaget 2016.
Kommunen bör även se över antalet mål kring lokaler. Det är inte enbart
kvadratmeter per barn som utgör den slutgiltiga kostnaden för lokalen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 oktober
20016 dnr 2016/0702 Kommunrevisionens revisionsrapport ”Lunds
kommun Granskning av lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen”

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

ta tjänsteskrivelsen som eget svar till Kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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§ 160

Remiss: Kommunrevisionens
granskning av informationstillgång
och insyn ur tre perspektiv:
nämndernas protokoll,
minoritetslagstiftningen och
kommunikation

Dnr BSÖ 2016/0703

Sammanfattning
I november 2015 antog kommunfullmäktige sex kommungemensamma
utvecklingsmål. Ett av målen vara att invånarna i Lund ska ha goda
möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och
beslut. Granskningen har därför skett utifrån kommunens arbete med att
se till att kommuninvånarna har möjlighet till insyn och
informationstillgång med fokus på tre områden: nämndernas protokoll,
tillgång till information på minoritetsspråken och
kommunikationsuppdraget. Förvaltningen yttrar sig över
kommunrevisionens rekommendationer och revisionsfrågor för de tre
områdena. I det följande ges en sammanfattning av förvaltningens svar.
Skrivning av protokollen förbättrades fr o m nämnden den 2016-05-25 i
samband med granskningsdelen delrapporterades i maj 2016.
Kommunen har utarbetet ett förslag till handlingsplan och en strategi för
Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter.
Förvaltningen har deltagit i en presentation av materialet.
Angående kommunikationsuppdraget får medborgarna idag information
och insyn från nämnden på följande sätt: nämndens möten är öppna för
allmänheten, protokollen är tillgängliga på lund.se och vid förskolorna
och skolornas Forum för samråd är nämndsledamöterna adjungerande.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att tjänsteskrivelsen utgör
som svar på remissen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 oktober
2016 dnr BSÖ 2016/0703
Bilaga 1 – Rutin 2016-05-30 Protokoll för nämndens möte
Revisionsrapport 2016 – EY september 2016

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

Justerare
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Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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§ 161

Utse ersättare för Anna Emdenborg
(KD) som ersättare i Barn- och
skolnämnd Lund Östers arbetsutskott

Dnr BSÖ 2016/0788

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

utse Eva Wagner (KD) till ersättare i Barn- och skolnämnd Lund
Östers arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Akten
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