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§ 75
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Rapport till nämnden angående magnetfältsmätningarna på Fågelskolan
Ärendet
Förvaltningen har anlitat en extern konsult, WSP, för att utföra magnetfältsmätningar kring Fågelskolans
område. Nämnden får en redogörelse angående resultatet av mätningarna och återkommer i ärendet när
kompletterande mätningar har gjorts.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för rapporten och ser fram emot ytterligare information i ärendet

Justeringsmännens signatur
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§ 77
Begäran från JO angående utredning och yttrande angående händelse vid Munspelets skola
Sammanfattning
Justitieombudsmannen (JO) har med begäran om utredning och yttrande till Barn- och skolnämnd Lunds
Stad översänt skrivelse från förälder angående
rutiner för utdelning av inbjudningskort till kalas under skoltid (bilaga).
Beslutsunderlag
Handlingar från JO
Rektors yttrande, 2008-08-10
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2008-08-14
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att som sitt yttrande över anmälan dnr. 2520-2008 till Justitieombudsmannen överlämna vad som
ovan anförts.
Yrkanden
Christer Wallström (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad måtte besluta
att som sitt yttrande över JO-anmälan (dnr 2520-2008) till Justitieombudsmannen överlämna vad
som anförts i tjänsteskrivelsen, samt att utöver detta lämna följande bedömning:
• I både ärendet och den åtföljande debatten hänvisas till ett antal motstridiga lagar, bl. a. några
grundlagar (rätten att uttrycka sig i tal och skrift, förbudet mot att beslagta egendom, brytande
av post- och telehemlighet), som kan stå i motsatsförhållande mot likabehandlingslagens
(elevskyddslagens) krav på att personalen ska ingripa mot varje form av kränkande
behandling. Med den redogörelse för händelseförloppet vi har fått anser nämnden dock att
personalens ingripande varit välgrundat, proportionerligt och professionellt. Nämnden inser
dock att det finns ett motsatsförhållande och en gråzon mellan lagarna och ser fram emot JO:s
bedömning av det inträffade.

•

Det är en brist att regeln kring kalasinbjudningar har varit ”oskriven”. Man kan inte förvänta
sig att alla ska känna till oskrivna regler. Å andra sidan kan inte alla situationer detaljregleras
utan måste anses innefattas av generella förbud mot mobbning, utfrysning m. m. Kränkande
behandling förekommer i många subtila former, där bl a utfrysning är en. Ordningsreglerna
kommer att ses över så att de är tydliga, heltäckande, nedskrivna och välkända, men ska inte
behöva detaljreglera alla upptänkliga situationer.
• Det är en brist att skolan inte dokumenterat incidenten/ingripandet på det sätt som föreskrivs i
den egna likabehandlingsplanen. Å andra sidan måste det finnas ett gränsland för när en
mindre incident kan redas upp direkt genom ett samtal med barnen/eleverna, och när ett
dokumentationskrav uppstår. (Att ett barn på en förskola t ex knuffar ett annat barn händer
flera gånger dagligen, och det är knappast rimligt att personalen ska föra loggbok över alla
sådana händelser.)
Även om nämnden i det aktuella fallet – med facit i hand – kan konstatera att
incidenten/ingripandet borde ha dokumenterats, så måste den flytande gränsen för

Justeringsmännens signatur
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dokumentationskrav få finnas. Gränsen bör dock göras mindre flytande i det fortsatta arbetet
med likabehandlingsplanerna.
•

Det är en brist att personalen inte kopierat och arkiverat det följebrev som bifogades när
inbjudningskorten återlämnades till modern. Personalen ska, i fall som detta, ta kopior på
korrespondens med vårdnadshavare m fl. All personal kommer att erinras om denna
skyldighet.

Karl-Axel Axelsson (m), Agnes Borg (kd) och Roger Niklewski (c) instämmer i Christer Wallströms
yrkande.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i tio minuter för partiöverläggningar.
Monica Molin (s), Ibrahim Kakahama (v), Anders Ebbesson (mp) och Vlasta Sabljak (s) yrkar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Det finns två förslag: Christer Wallströms (fp) m fl yrkanden samt Monica Molins (s) m fl yrkande enligt
tjänsteskrivelsen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet
med Christer Wallströms (fp) m fl yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt yttrande över anmälan dnr. 2520-2008 till Justitieombudsmannen överlämna vad som
ovan anförts i tjänsteskrivelsen, samt att utöver detta lämna följande bedömning:
• I både ärendet och den åtföljande debatten hänvisas till ett antal motstridiga lagar, bl. a. några
grundlagar (rätten att uttrycka sig i tal och skrift, förbudet mot att beslagta egendom, brytande
av post- och telehemlighet), som kan stå i motsatsförhållande mot likabehandlingslagens
(elevskyddslagens) krav på att personalen ska ingripa mot varje form av kränkande behandling.
Med den redogörelse för händelseförloppet vi har fått anser nämnden dock att personalens
ingripande varit välgrundat, proportionerligt och professionellt. Nämnden inser dock att det
finns ett motsatsförhållande och en gråzon mellan lagarna och ser fram emot JO:s bedömning
av det inträffade.
• Det är en brist att regeln kring kalasinbjudningar har varit ”oskriven”. Man kan inte förvänta sig
att alla ska känna till oskrivna regler. Å andra sidan kan inte alla situationer detaljregleras utan
måste anses innefattas av generella förbud mot mobbning, utfrysning m. m. Kränkande
behandling förekommer i många subtila former, där bl a utfrysning är en. Ordningsreglerna
kommer att ses över så att de är tydliga, heltäckande, nedskrivna och välkända, men ska inte
behöva detaljreglera alla upptänkliga situationer.
• Det är en brist att skolan inte dokumenterat incidenten/ingripandet på det sätt som föreskrivs i
den egna likabehandlingsplanen. Å andra sidan måste det finnas ett gränsland för när en mindre
incident kan redas upp direkt genom ett samtal med barnen/eleverna, och när ett
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dokumentationskrav uppstår. (Att ett barn på en förskola t ex knuffar ett annat barn händer
flera gånger dagligen, och det är knappast rimligt att personalen ska föra loggbok över alla
sådana händelser.)
Även om nämnden i det aktuella fallet – med facit i hand – kan konstatera att
incidenten/ingripandet borde ha dokumenterats, så måste den flytande gränsen för
dokumentationskrav få finnas. Gränsen bör dock göras mindre flytande i det fortsatta arbetet
med likabehandlingsplanerna.
• Det är en brist att personalen inte kopierat och arkiverat det följebrev som bifogades när
inbjudningskorten återlämnades till modern. Personalen ska, i fall som detta, ta kopior på
korrespondens med vårdnadshavare m fl. All personal kommer att erinras om denna skyldighet.
Reservation
Monica Molin (s), Ibrahim Kakahama (v), Anders Ebbesson (mp) och Vlasta Sabljak (s) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 78
Redovisning över Skolverkets beslut angående anmälan av kränkande behandling av
grundskoleelev vid Vårfruskolan
Dnr. BSL 0089/2007-62
Sammanfattning
Skolverket har 2008-06-30 till Barn- och skolnämnd Lunds stad översänt beslut (bilaga) angående förälders
anmälan av kränkande behandling av grundskoleelev vid Vårfruskolan i Lunds kommun med begäran om
redovisning senast 2008-09-18 avseende vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av beslutet.
Beslutsunderlag
Skolverkets beslut; dnr. 51-2007:2290, 2008-06-18
Handlingsplan för konflikthantering vid Vårfruskolan, 2008-08-08
Underlag för normer och värderingar för arbetslagen vid Vårfruskolan, 2008-08-08
Skrivelse Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2008-08-19
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att till Skolverket överlämna redovisning i ärendet i enlighet med vad som ovan anförts
Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad måtte besluta
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att inför nämndens septembersammanträde
föreslå en plan för kvalitetssäkring av samtliga likabehandlingsplaner
Karl-Axel Axelsson (m) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att inför nämndens septembersammanträde
föreslå en plan för kvalitetssäkring av samtliga likabehandlingsplaner
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§ 79
Verksamheten vid Romano Trajo
Ärendet
På arbetsutskottet den 13/8 diskuterades verksamheten vid Romano Trajo. Finansieringen av
verksamheten har under åren skett genom olika former av produktionsbudget. Den finansiering som idag
finns i form av särskild ersättning från kommunfullmäktige täcker inte kostnaderna. Det konstaterades då
att en översyn av verksamheten bör göras i dialog med St Hansgården och Kultur och fritid som också
bedriver verksamhet för denna åldersgrupp.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av verksamheten vid Romano Trajo i dialog med St
Hansgården och Kultur- och fritid samt föreslå en ändamålsenlig lösning som ryms inom de
ekonomiska ramarna
Yrkanden
Monica Molin (s) yrkar att förslaget till beslut ändras till
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av verksamheten vid Romano Trajo i dialog med St
Hansgården och Kultur- och fritid samt föreslå en ändamålsenlig lösning
Lars Hansson (fp) och Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Monica Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins med flera yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av verksamheten vid Romano Trajo i dialog med St
Hansgården och Kultur- och fritid samt föreslå en ändamålsenlig lösning
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§ 80
Brandskyddspolicy för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Dnr BSL 2008/0127
Sammanfattning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra
anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas
för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar,
dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor:
Ansvarsfördelning avseende brandskyddsarbetet inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad – bilaga 1
Organisation – bilaga 2
Utbildningsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad – bilaga 3
Rutiner för brandskyddsarbete – bilaga 4
Teknisk dokumentation – bilaga 5
Drift och underhåll, ansvarsfördelning mellan hyresvärd och Barn- och skolförvaltningen – bilaga 6
Kontroll och uppföljning – bilaga 7
Kontrolltillfällen – bilaga 8
Checklista – bilaga 9
Skaderapport – bilaga 10
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa förslaget till Brandskyddspolicy för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa förslaget till Brandskyddspolicy för Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Justeringsmännens signatur
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§ 81
Ändringar i delegationsplanen
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund stad fastställde delegationsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad vid
sitt sammanträde den 23/1 2008. Det har nu visat sig att korrigering av delegationen behöver göras
beträffande Mottagande av elev som hör till annan kommun och Tillåtelse för elev att fullgöra skolgång i
annan kommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-08-07
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

delegationen ändras från områdesrektor till rektor vid beslut om mottagande av elev från annan
kommun, men att samråd ska ske med områdesrektorn som har det övergripande ansvaret

att

delegationen ändras från områdesrektor till utvecklingsledare vid beslut om tillåtelse för elev att
fullgöra skolgång i annan kommun

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

delegationen ändras från områdesrektor till rektor vid beslut om mottagande av elev från annan
kommun, men att samråd ska ske med områdesrektorn som har det övergripande ansvaret

att

delegationen ändras från områdesrektor till utvecklingsledare vid beslut om tillåtelse för elev att
fullgöra skolgång i annan kommun
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§ 82
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Förvaltningschef
Yttrande över detaljplan för del av kv Välten m fl i Lund, dnr BSL 2008/0094
Förskjutning av vistelsetid:
Önskemål om förskjuten vistelsetid, Arkens förskola, nr 08/2
Önskemål om förskjuten vistelsetid, Arkens förskola, nr 08/3
Tillåtelse för elev att fullgöra skolgång i annan kommun
Avtal mellan Sofia Distans och Lunds kommun, Resurscentrum, 1/08
Beslut om särskoletillhörighet, 08/05
Placering i grundsärskola eller träningsskola, 08/05
Placering lokalt integrerad grupp, Resurscentrum, nr 1/08
Personalärenden
Personalärenden, nr 416-578
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisade delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur
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§ 83
Information från nämndens ledamöter
•

Lars Hansson (fp) informerar om att det blir Medborgarstämma den 2/12 avseende Brunnshög,
Östra Torn och Linero.

•

Monica Molin (s) informerar om att arbetet med en ny skolplan har inletts med ett seminarium
den 25/8. Ärendet kommer att gå ut på remiss till nämnder och skolkonferenser under veckorna
42-47.

Justeringsmännens signatur
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§ 84
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande ärenden:
• Protokoll från samverkansgrupp den 18/8
• Hedda Hylanders fond 2008
• Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Välten
• Svar gällande anmälan angående behovet av särskilt stöd för ett barn vid förskolan Rapphönan
• Protokoll från förskolekonferens, 2008-06-04, Grynmalaregården, Tvärflöjten, Lönnen
• Protokoll från skolkonferens 2008-06-03, Palettskolan, Målarstugan, Trollet, Lilltrollet
• Protokoll från förskolekonferens 2008-04-23, Regnbågen
• Protokoll från förskolekonferens 2008-04-01, Vipeholm, Studentkåren
• Protokoll från skolkonferens Klosters skolområde, 2008-02-27
• Protokoll från skolkonferens Klosters skolområde 2008-03-27
• Protokoll från skolkonferens Klosters skolområde, 2008-04-23
• Sammanträdesprotokoll från Tekniska nämnden, 2008-06-11 angående prioritering av tomtmark
för kommunal service
• Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2008-04-08
• Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2008-06-03
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet
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§ 85
Information från förvaltningschefen
Förskolan:
• Alla som har ansökt om förskoleplats har fått plats när höstterminen startade. Det finns enstaka
platser kvar och på Väster finns många lediga platser.
• Förskolan Tåget i Stångby har startat.
• Förskolan Ormen Långe startar i oktober.
• Förskolan Sagostunden, som har fuktproblem, kommer att rivas. Tillfälliga lokaler kommer att
finnas på Humlebo, tills en ny byggnad har uppförts.
Ekonomi:
• Prognos per den 31/8 kommer till nämndsammanträdet den 24/9
• Internbudgetarbetet har inletts
Skolkonferenser:
• Skolområdena arbetar med ny organisation av förskole- och skolkonferenser. Presentation av
dessa kommer till nämndsammanträdet den 22/10
Lärarlyftet:
Medel har avsatts även för forskardelen i Lärarlyftet
•

Vision för Lund
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