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§ 37

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ¡V Barn- och
skolförvaltning Lunds stad 2016

Dnr BSL 2016/0585

Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med
uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Sedan 2011 har uppföljningen genomförts årligen i Lunds kommun
genom en webbenkät som besvarats på arbetsplatsnivå. Vid 2016 års
uppföljning har en ny rutin tagits fram som inneburit att webbenkäten
inte besvaras på varje enskild arbetsplats utan istället inom
samverkanssystemet på verksamhetsnivå. Syftet har varit att få en mer
effektfull uppföljning genom att förstärka dialogen i
samverkanssystemet.
Genom denna hantering bidrar alla samverkansgrupper till den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds
kommun. Den nya rutinen för uppföljning har dock visat sig mindre
gynnsam för en stor förvaltning med många olika arbetsplatser då det
ärsvårt att identifiera eventuella brister på enhetsnivå. Förvaltningen
kommer att framföra detta vid den uppföljning och utvärdering av den
nya rutinen som ska genomföras på olika nivåer inom kommunen
framöver.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har en partssammansatt
arbetsgrupp analyserat resultatet och tagit fram förslag på en
handlingsplan. För att åstadkomma ständiga förbättringar av det
systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen föreslås följande
åtgärder under 2017;
- Utbildning i riskbedömning för samtliga skolledare/chefer och fackliga
företrädare i samverkansgruppen på förvaltningsnivå samt för övriga
huvudskyddsombud,
- Genomföra informationsinsatser för skolledare/chefer och
skoladministratörer avseende rapportering av olycksfall och tillbud för
medarbetare, enligt de nya rutinerna i rapporteringsverktyget
- Utbildning i riskbedömning för samtliga skolledare/chefer och fackliga
företrädare i samverkansgruppen på förvaltningsnivå samt för övriga
huvudskyddsombud,
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- Genomföra informationsinsatser för skolledare/chefer och
skoladministratörer avseende rapportering av olycksfall och tillbud för
medarbetare, enligt de nya rutinerna i rapporteringsverktyget LISA,

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 4 april 2017
dnr 2016/0585.
Enkät SAM-uppföljning 2016 – Barn- och skolförvaltning Lunds stad.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2011, § 309.

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag med följande tillägg:
att återrapportera deltagandet på utbildning i riskbedömning innan nästa
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
att återrapportera deltagande på samma typ av informationsinsatser innan
nästa uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Ursula Savonius (L), Vera Johnsson (M), Mattias Horrdin (C) och
Mårten Spanne (S) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa förvaltningens åtgärdsplan för systematiskt
arbetsmiljöarbete under 2017, vilket innebär;
- Utbildning i riskbedömning för samtliga skolledare/chefer och
fackliga företrädare i samverkansgruppen på förvaltningsnivå
samt för övriga huvudskyddsombud,
- Genomföra informationsinsatser för skolledare/chefer och
skoladministratörer avseende rapportering av olycksfall och
tillbud för medarbetare, enligt de nya rutinerna i
rapporteringsverktyget LISA,
- Ta fram uppföljningsbara arbetsmiljömål på enhetsnivå som är
kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet och resultat från
medarbetarenkäten.

att

Justerare
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att

återrapportera deltagande på samma typ av informationsinsatser
innan nästa uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslut expedieras till:
Skolledare/chefer, Akten
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§ 38

Information: Skolplacering till
förskoleklass och åk 1, 2017

Dnr BSL 2017/0355

Sammanfattning
2017 finns det cirka 1500 barn inom Lunds kommun som kan börja
förskoleklass eller årskurs 1. Vårdnadshavare har haft möjlighet att
lämna in sina önskemål via e-tjänst på www.lund.se.
Under tiden 30 november 2016 och 31 januari 2017 lämnade
vårdnadshavarna i Lunds kommun in 1064 önskemål om skolplacering
via e-tjänsten. Anledningar till att vårdnadshavare inte lämnar några
önskemål är främst att de istället väljer friskolor och inte meddelar
huvudmannen. Förskoleklassen är en frivillig skolform och några väljer
att stanna ytterligare ett år i förskolan. Det finns också en grupp som inte
gör något aktivt val.
Av 1009 möjliga (inom barn- och skolnämnd Lunds stad) lämnade 814 in
önskemål om kommunal skola. 766 tilldelads sitt förstahandsönskemål.
25 tilldelades sitt andrahandsönskemål och 13 stycken tilldelades sitt
tredjehandsönskemål. Tio stycken fick ingen av de skolor de önskat.
Dessa tio har antingen en skola som ligger betydligt närmre hemmet än
de sökta skolorna, de har inte lämnat mer än ett eller två önskemål eller
varit barn födda 2012 och där skolan inte har plats att ta emot 5-åringar.

Underlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2017.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för redovisningen och lägger informationen till handlingarna.
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§ 39

Information: Vistelsetider i förskolan

Dnr BSL 2017/0183

Sammanfattning
Presenteras statistik över hur länge barnen vistas på förskolan, tider för
öppning och stängning, när under dagen/veckan det är störst beläggning
samt personaltäthet.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för redovisningen och lägger informationen till handlingarna.
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§ 40

Information: ”Belysning av
möjligheten att fördela tilläggsbelopp
via en gemensam pott” (Uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016 - Direkt
skolpeng § 139)

Dnr BSL 2017/0234

Sammanfattning
I juni 2016 gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att ”Belysa
möjligheten att tilläggsbelopp fördelas via en gemensam pott”. I oktober
2016 beslutade nämnden om projektplan och projektorganisation för att
genomföra uppdraget. Arbetet sker tillsammans med
utbildningsförvaltningen.
Presenteras lägesrapport med en samlad beskrivning av hittills genomfört
och fortlöpande arbete.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för redovisningen.
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§ 41

Information: Organisation och
finansiering för nyanlända elever och i
utredningen belysa resursfördelningen
för studiehandledning (Uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016 - Direkt
skolpeng § 139)

Dnr BSL 2017/0232

Sammanfattning
I juni 2016 gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att ”Utreda
organisation och finansiering för nyanlända elever, och i utredningen
belysa resursfördelningen för studiehandledning”.
I oktober 2016 beslutade nämnden om projektplan och
projektorganisation för att genomföra uppdraget.
Presenteras lägesrapport med en samlad beskrivning av hittills genomfört
och fortlöpande arbete.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för redovisningen.
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§ 42

Information ”Organisation och
finansiering av särskola” (Uppdrag
från kommunfullmäktige juni 2016 Direkt skolpeng § 139)

Dnr BSL 2017/0233

Sammanfattning
I juni 2016 gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att ”Utreda
organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors
resurscentrum och att i utredningen belysa möjligheten att
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott”. I oktober 2016
beslutade nämnden om projektplan och projektorganisation för att
genomföra uppdraget.
Presenteras lägesrapport med en samlad beskrivning av hittills genomfört
och fortlöpande arbete.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för redovisningen.
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§ 43

Delårsårsrapport per den 31 mars med
prognos 2017

Dnr BSL 2017/0317

Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 mars 2017 till
kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och
ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i
förhållande till mål och ekonomiskt utrymme. Om inte utvecklingen går i
önskad riktning ska nämnden redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas.
Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett nollresultat i
förhållande till budgetramen på 1 772,0 mnkr. Prognosen har inga
volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för skolpeng.
Osäkerhet råder vad det gäller oförutsedda kostnader som avser god
inomhusmiljö i skol- och förskolelokaler och antalet förskolebarn under
hösten, samt stor osäkerhet kring prognostisering av nyanlända elever i
Lunds grundskolor.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 11 april 2017
dnr BSL 2017/0317

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2017 för BSN Lunds
stad och översända den till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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§ 44

Kostnad för tillagningskök respektive
mottagningskök

Dnr BSL 2016/0454

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att
utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök.
Förvaltningen har gjort en teoretisk beräkningsmodell som visar
kostnaderna för tillagnings- respektive mottagningskök av olika storlek.
Beräkningsmodellen visar investeringskostnaderna för byggnation av
kökslokal och köksutrustning för ett antal köksstorlekar, samt även
kostnaderna för bemanning av de olika köken. Några nyligen byggda kök
i kommunen har använts som beräkningsgrund i den teoretiska modellen
samt motsvarande fakta från Malmö stad.
Slutsatsen av utredningen är att mottagningskök har lägre kostnader än
tillagningskök i synnerhet för skolenheter med 200-300 elever. I dessa
köksstorlekar är personalkostnader räknat per elev klart högre i
tillagningskök än i mottagningskök. Även investeringskostnader för
lokaler och utrustning är något högre. Skolenheter kring 200 elever
utmärker sig som särskilt dyra. Det är skillnad i kostnader mellan
tillagnings- och mottagningskök i alla köksstorlekar, men skillnaden är
störst när det gäller de minsta köken. Det kan också konstateras att kök
för 200-300 elever är generellt dyrare att bygga och driva både när det
gäller tillagningskök och mottagningskök. Fler elever per enhet innebär
helt enkelt lägre investeringskostnad och personalkostnad per elev.
Serviceförvaltningen fick i februari uppdrag av kommunstyrelsen att
genomföra en utredning där helhetsbilden av kök ska belysas. Utredning
avseende samlad måltidsorganisation, heter utredningsuppdraget och i
arbetet kommer många olika aspekterna kring kök att utredas.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 19 april 2017,
dnr BSL 2016/0454
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2017
Dnr KS 2017/0046
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut den 1 november 2016,
dnr BSÖ 2016/0658
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 9 november
2016, dnr BSL 2016/0454
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Yrkanden
Mattias Horrdin (C) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mattias Horrdins (C) yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

överlämna utredningen till kommunfullmäktige.
uppdraget från kommunfullmäktige i EVP 2016 om att utreda
kostander för tillagningskök och mottagningskök därmed är
genomfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
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§ 45

Yttrande över remiss: Utemiljö vid
förskolor i Lunds kommun - Råd och
riktlinjer

Dnr BSL 2017/0253

Sammanfattning
Ärendet innehåller remissyttrande över kommungemensamma råd och
riktlinjer för planering av förskolors utmiljöer. Utemiljö vid förskolor i
Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer som är framtaget i
samarbete mellan flera förvaltningar och förtroendevalda och ger en
samlad bild av hur kommunen ska arbeta med planering, utformning och
upprustning av förskolegårdar inom Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Yttrande över remiss: Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun - Råd och
riktlinjer Tjänsteskrivelse 2017-04-19
SN BN Remiss 2017-03-06 Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun Råd och riktlinjer
SN BN Tjänsteskrivelse 2017-01-26 Utemiljö vid förskolor i Lunds
kommun - Råd och riktlinjer Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun Råd och riktlinjer 2017-01-26

Yrkanden
Mårten Spanne (S) och Ursula Savonius (L) yrkar
att som eget yttrande överlämna Yttrande över remiss: Utemiljö vid
förskolor i Lunds kommun - Råd och riktlinjer, Tjänsteskrivelse 201704-19
att normen fortsatt ska vara att uppfylla Boverkets allmänna råd om
uteytans storlek för förskolors utemiljö.
att en större hänsyn bör tagas till friytans vikt i förhållande till de andra
kategorierna i modellen.
Gösta Eklund (V) och Mattias Horrdin (C) instämmer i Mårten Spannes
(S) och Ursula Savonius (L) yrkande.
Vera Johnsson (M) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer Mårten Spannes (S) och Ursula Savonius (L) m fl
gemensamma tilläggsyrkande mot Vera Johnssons (M) yrkande om att
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nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Mårten Spannes (S) och Ursula
Savonius (L) yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Mårten Spannes (S) och Ursula Savonius (L) m fl yrkande
Nej för Vera Johnssons (M) yrkande
Omröstningen utfaller med tio röster för Mårten Spannes (S) och Ursula
Savonius (L) m fl yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S),
Per-Arne Lundgren (S), Pär-Ola Nilsson (S), Gösta Eklund (V), Ursula
Savonius (L), Håkan Friberg (L), Mattias Horrdin (C), Dragan Brankovic
(SD) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med tre röster för Vera Johnssons (M) m fl
yrkande: Vera Johnsson (M), Ann-Charlotte Ewerhard (M) och Victor
Landing (KD)
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mårten Spannes (S) och Ursula
Savonius (L) m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att
att

som eget yttrande överlämna Yttrande över remiss: Utemiljö vid
förskolor i Lunds kommun - Råd och riktlinjer, Tjänsteskrivelse
2017-04-19
normen fortsatt ska vara att uppfylla Boverkets allmänna råd om
uteytans storlek för förskolors utemiljö.
en större hänsyn bör tagas till friytans vikt i förhållande till de
andra kategorierna i modellen.

Reservationer
Vera Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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§ 46

Yttrande över remiss: Biblioteksplan
för Lunds kommun

Dnr BSL 2017/0293

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds
kommun. Biblioteksplanen utgör ett långsiktigt strategiskt dokument som
beskriver hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken
inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018.
Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av förvaltningsledningen för
kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och skolförvaltningarna samt
folkbibliotekschefen. Arbetsprocessen har skett i flera undergrupper och
dialogforum där företrädare för bibliotek och skola har ingått.
Biblioteksplanen är uppdelad i tre delar: det fysiska biblioteket, det
rörliga biblioteket och det digitala biblioteket, där föreslagna
prioriteringar för både folkbibliotek och skolbibliotek redovisas.
Prioriteringar för skolbiblioteken enligt planen är mer öppettider och
större tillgänglighet, prioriteringar av bildning, forskning, kultur,
prioritering av särskilt prioriterade grupper enligt bibliotekslagen, medier
på lättläst svenska och på andra språk, samt flexibla lokaler utifrån
mångfald av aktiviteter i samråd med användarna av biblioteket. Vidare
prioriteringar rör en stärkning av skolbiblioteket som pedagogisk resurs,
utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska effekter utifrån läsning,
förstärkning av skolbiblioteket som digital resurs, ansvar för fortbildning
inom medie- och informationskunnighet till skolans personal från
skolbiblioteket, god tillgänglighet av digitalt bibliotek och digitala
hjälpmedel.
Av prioriteringarna i biblioteksplanen stämmer fokus på skolbiblioteket
som pedagogisk resurs, utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska
effekter, god tillgänglighet av digitala hjälpmedel och digitalt bibliotek,
väl med skolans styrdokument. Prioritering av kompetensutveckling
inom medie- och informationskunnighet bör beslutas av rektor om det
tillhör skolbiblioteket eller annan IKT-resurs. Flexibla lokaler är en fråga
som rör både skolförvaltning och Lundafastigheter och bör också vara en
fråga för dessa i dialog med rektor. Särskild hänsyn till prioriterade
grupper enligt bibliotekslagen samt skolbiblioteket som samlande ansvar
för digital satsning är andra prioriteringar för skolbibliotek i
remissversionen av biblioteksplanen: Skolbibliotek regleras av skollagen,
inte i första hand av bibliotekslagen. Varje skolbibliotek bör vara
anpassat efter verksamhetens unika elevbehov. Rektor är ansvarig för den
inre organisationen.
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Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse remiss
biblioteksplan, den 24 mars 2017, dnr BSL 2017/0293
Kultur- och fritidsförvaltningens Biblioteksplan för Lunds kommun
Remissversion remissversion 2017-02-16
Kultur- och fritidsförvaltningen Lunds kommun Remissbrev 2017-02-16,
dnr KU 2017/0015
Skollag 2010:800, 2 kap 36§
Skolinspektionens informationsblad Skolbibliotek, 2011-09-30

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över remiss
Biblioteksplan” dnr 2017/0293.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer
Rektorer

Justerare
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§ 47

Yttrande över remiss: Aktualisering av
LundaEko II

Dnr BSL 2017/0020

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko
II. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa nuvarande
ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har dessutom ett tydligt miljöuppdrag
inskrivet i skollag och läroplan. I läroplanen för skolan är
miljöperspektivet ett av de övergripande perspektiven för grundskolan.
Det betyder att undervisningen i olika ämnen ska planeras utifrån ett
miljöperspektiv. Efter avslutad grundskola är målet att samtliga elever
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar
utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön,
hälsan och samhället.
Att årligen följa ett antal miljöindikatorer som sedan kan ligga till grund
för nämndernas utvecklingsmål kan vara ett bättre sätt att följa
kommunens övriga ledningsprocess och minska antalet mål.
För Barn- och skolnämnd Lunds stad kan aktualiseringen av LundaEko II
innebära kännbara ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Yttrande över ”Aktualisering av
LundaEko II” den 5 april 2017 dnr BSL 2017/0020.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december
2016, § 45 dnr KS 2016/0488.
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med följande
tillägg:
Nämnden anser att LundaEko är ett bra kommunövergripande
styrdokument som ger en god grund för ett angeläget miljöarbete inom
många områden i hela kommunen.
Vi har förståelse för att förvaltningen ser svårigheter att nå vissa mål då
dessas genomförande innebär aktiva åtgärder även från andra
förvaltningar men det får inte innebära att BSN Stads engagemang i
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måluppfyllelserna falnar utan snarare leder till ökade åtgärder från vår
sida.
De mål som nämnden har för sin egen verksamhet har fokus på barns och
elevers utveckling och likvärdighet men det innebär inte att miljöarbetet
inte fullt ut är lika viktigt och vi vill aktivt verka för att förbättra våra
insatser på ett märkbart sätt både övergripande och i våra verksamheter.
Per-Arne Lundgren (S) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.
Mattias Horrdin (C) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Gösta Eklund (V) och Ursula Savonius (L) instämmer i Mattias Horrdins
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Yanira Difonis (MP) m fl.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Yanira Difonis (MP) m fl yrkande
Nej för Mattias Horrdins (C) m fl yrkande
Omröstningen utfaller med fem röster för Yanira Difonis (MP) m fl
yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Per-Arne Lundgren
(S), Pär-Ola Nilsson (S) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med åtta röster för Mattias Horrdins (C) m fl
yrkande: Gösta Eklund (V), Ursula Savonius (L), Vera Johnsson (M),
Håkan Friberg (L), Ann-Charlotte Ewerhard (M), MAttias Horrdin (C),
Victor Landing (KD) och Dragan Brankvic (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mattias Horrdins (C) m fl
yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över:
Aktualisering av LundaEko II”, 2017-02-17.

Reservationer
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Per-Arne Lundgren (S), PärOla Nilsson (S) och Monica Molin (S) reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande anteckning till protokollet:
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”Nämnden anser att LundaEko är ett bra kommunövergripande
styrdokument som ger en god grund för ett angeläget miljöarbete inom
många områden i hela kommunen.
Vi har förståelse för att förvaltningen ser svårigheter att nå vissa mål då
dessas genomförande innebär aktiva åtgärder även från andra
förvaltningar men det får inte innebära att BSN Stads engagemang i
måluppfyllelserna falnar utan snarare leder till ökade åtgärder från vår
sida.
De mål som nämnden har för sin egen verksamhet har fokus på barns och
elevers utveckling och likvärdighet men det innebär inte att miljöarbetet
inte fullt ut är lika viktigt och vi vill aktivt verka för att förbättra våra
insatser på ett märkbart sätt både övergripande och i våra
verksamheter.”

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Justerare
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§ 48

Redovisning av delegationsbeslut
2017

Dnr BSL 2017/0022

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 19
april 2017:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 2, Ekonomi, nr. 11
Inköp av inventarier till fyra nya avdelningar på förskolan Snickarbacken
som startar i augusti 2017.
Nr. 2/2017
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till Munspelets två atrium rum.
Nr. 3/2017
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till ytterligare en klass i årskurs 2 inkl. fritidshem på
Vikingaskolan.
Nr. 4/2017
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr. 4
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbestlöshet:
Beslut om bevilja ansökan om utökad vistelsetid
mellan klockan 9-15 tom 170630
Nr. 8/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Trollets förskola: Beslut om bevilja ansökan om utökad vistelsetid mellan
klockan 7.30-16.30 gäller 3 dagar/vecka tom 20170630. Dagarna beslutas
i samråd med förskolechefen.
Nr. 9/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Anmälan av frånvaro som överstiger 20 % (Skollagen 7 kap)
Nr: 2/2017
Delegat: Charlotta Björklund, Rektor Kunskapsskolan
Nr: 3/2017
Delegat: Charlotta Björklund, Rektor Kunskapsskolan
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Nr. 4/2017
Delegat: Margaretha Eventhén, Rektor Maria Montessori-skola Lund
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
Undervisnings- och elevvårdsärenden, nr. 2. Beslut om att elev skall
börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår som
barnet fyller åtta år.
Nr 1/2017
Delegat: Monica Mohlin, Ordförande i Barn- och Skolnämnd Lund Stad
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
Undervisnings- och elevvårdsärenden, nr. 4. Beslut om skolplacering
Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första
stycket.
Nr 8/2017 Lena Jönsson, Rektor
Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första
stycket.
Nr 9/2017 Lena Jönsson, Rektor
Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första
stycket.
Nr 10/2017 Lena Jönsson, Rektor
Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första
stycket.
Nr 11/2017 Lena Jönsson, Rektor
Beslut om skolplacering enligt A1 10:30, första stycket, 9:15 första
stycket.
Nr 12/2017 Lena Jönsson, Rektor

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse, den 19 april 2017,
dnr BSL 2017/0022

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
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§ 49

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 19 april

Dnr BSL 2017/0026

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 19 april:


Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan
2013-2016



Inbjudan ungdomsting 55 3 Maj kl 08.30-12.00



Beslutsam strategi mot våld i nära relationer för år 2017-2022.
Beslut KF 2017-03-30 inkl. bilagor



Årsredovisning 2016 för Lunds Kommun. Beslut KF 2017-03-30
§ 79



Utbildningsnämnden har beslutat att lägga tillsynsrapporten för
fristående verksamheter till handlingarna HT 16 § 29, § 30



Utbildningsnämnden rapport 2017-03-22 § 30 över insynsrapport
frånbesök på Bilingual Montessori School Lund, Maria
Montessori, Thomas skola



Samverkansprotokoll på Förvaltningsnivå BSFL Lunds Stad
2017-04-18



Skrivelse till Politiker från Prästängsskolans elever. Önskemål om
fler klätterleksaker, längre lunch och mer idrott. Önskemål från en
förälder om förbud mot mobiltelefoner på skoltid.



Protokoll Justerat från Servicenämndens arbetsutskott §7.
Anslaget tas ned 2017-04-07

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 19 april 2017,
dnr BSL 2017/0026

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen till protokollet.
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§ 50

Anmälningar om kränkande
behandling 2017

Dnr BSL 2017/0029

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats 2017-03-01- 2017-03-31.

Justerare

Skola

Åk

Dnr.

Händelse (misstanke om)

Backaskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan

F
2
1
4
5
4
F
7
7
4
F
6

BSL 2017/0252
BSL 2017/0310
BSL 2017/0311
BSL 2017/0318
BSL 2017/0320
BSL 2017/0321
BSL 2017/0356
BSL 2017/0341
BSL 2017/0342
BSL 2017/0343
BSL 2017/0344
BSL 2017/0369

Fågelskolan
Fäladsgården

3
7

BSL 2017/0303
BSL 2017/0301

Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan

1
1
2
1
6
4

BSL 2017/0333
BSL 2017/0330
BSL 2017/0329
BSL 2017/0331
BSL 2017/0366
BSL 2017/0376

Gunnesboskolan 1
Gunnesboskolan 6
Gunnesboskolan 9

BSL 2017/0377
BSL 2017/0339
BSL 2017/0340

Gunnesboskolan F
Gunnesboskolan 8

BSL 2017/0345
BSL 2017/0272

Gunnesboskolan 7
Gunnesboskolan 7
Gunnesboskolan 1
Gunnesboskolan F

BSL 2017/0273
BSL 2017/0331
BSL 2017/0280
BSL 2017/0304

Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.
mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Digitala + verbala kränkn.
mellan elever
Fysisk kränkn. mellan eleve
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.
mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Digitala + verbala kränkn.
mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.
mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
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Gunnesboskolan 5

BSL 2017/0306

Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Hubertusskolan
Järnåkraskolan
Vegalyckan

BSL 2017/0305
BSL 2017/0307
BSL 2017/0308
BSL 2017/0371
BSL 2017/0274
BSL 2017/0322

F
5
F
4
8
3

Östratornskolan 7

BSL 2017/0327

Östratornskolan 9

BSL 2017/0351

Östratornskolan 7
Östratornskolan 8

BSL 2017/0337
BSL 2017/0338

Sexuella trakasserier mellan
elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Trakasserier pga etnicitet
mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.
mellan elever
Trakasserier pga etnicitet
mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 10 april 2017,
dnr BSL 2017/0029

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
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§ 51

Skoldirektören informerar

Skoldirektören informerar om:
- Nämndens utvecklingsdag den 17 maj på Habo
gård. Ungdomsombuden besöker nämnden men på agendan står
också nya rutiner för nämnden gällande redovisning av
kränkningsanmälningar och skolinspektionsärenden.
- Konsultens (Enhancer Consulting AB) förslag till ny
förvaltningsorganisation har presenterats för alla skolledare, fackliga
representanter och de båda skolkontoren.
- Pågående snabbutredningen om Svaneskolans verksamhet, 7-9 med fyra
paralleller, kan rymmas på Parkskolan. Det har konstaterats att det inte
finns plats till hela verksamheten i Parkskolans nuvarande form. En
lösning kan vara att placera matsal och andra funktioner på
Katedralskolan eller den nya gymnasieskolan. En annan möjlighet är att
bygga till Parkskolan (behov 450 kvm).
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