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§ 72
Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018,
remissförslag
Dnr BSL 2013/0242
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en remissversion som skickas ut till områdets
förskolor och skolor för hörande med föräldrarepresentanter, skolornas elevråd,
arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna m fl om deras synpunkter på
de här föreslagna lokalförändringarna inom Östra Torn - Brunnshög.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018, 2013-09-25 inkl. bil.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterat 2013-09-25
Remisslista/remissbrev för Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög, bil 4
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att skicka förvaltningens förslag till Områdeslokalplan för Östra Torn Brunnshög 2014-2018 på remiss enligt remisslista/remissbrev i bilaga 4.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att skicka förvaltningens förslag till Områdeslokalplan för Östra Torn Brunnshög 2014-2018 på remiss enligt remisslista/remissbrev i bilaga 4.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Medborgarförslag angående upphävande av förtätningen
av elevantalet samt att paviljongen på Östra Tornskolan
ska tas bort
Dnr BSL 2013/0292
Sammanfattning
En förälder med barn på Östratornskolan kräver att förtätningen av elevantalet på
skolan upphävs samt att paviljongen för omflyttning under renoveringen tas bort.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Martina Andréasson daterat 2013-05-22
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 2 september 2013.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stad
tjänsteskrivelse över Medborgarförslag angående upphävande av förtätning av
elevantalet samt att paviljongen på Östratornskolan ska tas bort

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Lerbäckskolan etapp II - begäran om utökad driftsram
Dnr BSL 2013/0389
Sammanfattning
Lerbäckskolans elevunderlag ökar både från det egna närområdet och från
utbyggnaden av Stångby. En långsiktig etappvis om- och utbyggnad av skolan
finns redovisad i investeringsplanen. Ombyggnad av bottenvåningen i hus C och
del av hus A är avslutat och nästa etapp är utbyggnad av kök, ombyggnad
övervåningen av Hus A och C samt upprustning av skolgården mellan husen A,
B, C och E.
Förslaget här innebär begäran av ökade driftskonsekvenser med 650 tkr år 2014
och med full helårseffekt om 1951 tkr/år från och med år 2015. Äskande av
investeringsanslag för inköp av inventarier samt kapitaltjänstkostnader kommer
vid senare tillfälle efter särskild prövning i förhållande till behovet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 18 sept 2013 inkl. bil.1-2.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för ombyggnad av del av hus A och C,
utbyggnad av tillagningskök samt upprustning av utemiljö för årskurserna 4-9
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 650 tkr år 2015 och med
1 951 tkr/år från och med år 2016 för täckande av ökade driftskonsekvenser för
Lerbäckskolan
att uppdra åt förvaltningen att på nämndens vägnar i enlighet med av nämnden
beslutad norm till Kommunstyrelsen inge äskande avseende investeringsmedel
för inventarier och utrustning till de ombyggda lokalerna.
Monica Molin (S), Agnes Borg (KD), Ulla Stålberg (M), Erik Nordström (MP),
Simon Årnes (C) och Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Lars Hanssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för ombyggnad av del av hus A och C,
utbyggnad av tillagningskök samt upprustning av utemiljö för årskurserna 4-9
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 650 tkr år 2015 och med
1 951 tkr/år från och med år 2016 för täckande av ökade driftskonsekvenser för
Lerbäckskolan
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att uppdra åt förvaltningen att på nämndens vägnar i enlighet med av nämnden
beslutad norm till Kommunstyrelsen inge äskande avseende investeringsmedel
för inventarier och utrustning till de ombyggda lokalerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av
kvarteret Bullerbyn - samråd
Dnr BSL 2013/0353
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra nya bostäder i
anslutning till Fäladstorget samt ge möjlighet för utökning av lokaler för
centrumverksamhet och öppen förskola.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 29/2009, upprättad 2013-06-07
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, upprättad 2013-09-06
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att med undantagande av
a) barnkonsekvensbeskrivningen och
b) synpunkterna på skuggningen av skolgården och byggnadernas höjd
som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse över samrådshandling med förslag till detaljplan för del av Norra
Fäladen 4:1 med följande tillägg:
”Vi inser att även skolsektorn måste vara beredd att jämka sig när det finns
motstridiga kommunala intressen, men är i detta fall angelägna om att det görs
ansträngningar för att undvika negativa barnkonsekvenser.
Den föreslagna detaljplanen innebär att Svenshögsskolans skolgård minskar,
samt att parkytan i Borgarparken minskar. Vi förutsätter dock att
Byggnadsnämnden, vid sidan av den plan som nu behandlas, även kommer att
vidta följande åtgärder:
• den utökning av Svenshögsskolans skolgård om ca 3000 kvadratmeter som
antyds i detaljplanen.
• att Humleboskolans tomt, efter avveckling av de tillfälliga paviljongerna
som står där nu, ersätts med en annan förskoletomt utanför Borgarparken.
Förutom ovan nämnda kompensationsåtgärder, samt en upprustning av
skolgårdens innehåll, bör Byggnadsnämnden överväga att förlägga
gångfartsvägen för taxi, färdtjänst, m.m. söder om de nya byggnaderna och på så
sätt hålla cykelvägen norr om byggnaderna helt fri från annan biltrafik än
räddningsfordon. Den föreslagna planen kommer i så fall inte att innebära några
negativa barnkonsekvenser.”
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Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar för S, V och MP
att BSN Lunds stad beslutar att till förvaltningens yttrande lägga synpunkter
enligt nedan:
Borgarparken på Norra Fäladen är ett mycket värdefullt inslag i stadsdelen med
gränser åt olika bostadsområden som genom parken binds samman med
grönytor, promenadstråk och cykelvägar. Parken ger också utrymme för
rekreation av olika slag samt är viktig för de skolbarn som finns i området.
Dock är det välkommet att några ytor och områden omgestaltas och att viss
förbättrande vård ges buskar och träd. Men vi vill inte minska parkytan!
Ett byggande av Seniorgårdens hus ger en allvarlig påverkan på
Svenshögsskolans skolgård och vi vill därför att byggandet stoppas på den plats
som planen anger. Nämnden har ett pågående arbete med lokal- och
verksamhetsplanering för hela Norra Fäladens skolområde. Det avser både nyoch tillbyggnad på olika håll samt möjlig omläggning av verksamheten. Detta
för att möte växande barn- och elevkullar och att öka integrationen i området.
Underlaget för lokal- och verksamhetsplaneringen ska sedan ut på remiss till
andra nämnder, vår verksamhet, föräldrar och annan allmänhet. Ska detta
förfarande ha någon betydelse måste föreliggande detaljplan ändras.
Planen som den nu är utformad med minskad skol- och parkyta skulle allvarligt
försvåra arbetet med att på ett bra sätt möta den ökande verksamhet för barn i
skolåldern som behövs.
Förutom de begränsningar av ny- och tillbyggnad av Svenshögsskolan som
planen innebär riskerar skuggningen för de föreslagna höghusen och den ökade
trafikbelastningen att ge negativa konsekvenser för skoleleverna.
Planen tar därför inte hänsyn till barns och ungas intressen.
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP) instämmer i Monica Molins
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Monica Molins
m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget m fl
yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Monica Molins m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP, Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Ibrahim Kakahama (V), Gösta
Eklund (V) och Erik Nordström (FP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att med undantagande av
a) barnkonsekvensbeskrivningen och
b) synpunkterna på skuggningen av skolgården och byggnadernas höjd
som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse över samrådshandling med förslag till detaljplan för del av Norra
Fäladen 4:1 med följande tillägg:
”Vi inser att även skolsektorn måste vara beredd att jämka sig när det finns
motstridiga kommunala intressen, men är i detta fall angelägna om att det görs
ansträngningar för att undvika negativa barnkonsekvenser.
Den föreslagna detaljplanen innebär att Svenshögsskolans skolgård minskar,
samt att parkytan i Borgarparken minskar. Vi förutsätter dock att
Byggnadsnämnden, vid sidan av den plan som nu behandlas, även kommer att
vidta följande åtgärder:
• den utökning av Svenshögsskolans skolgård om ca 3000 kvadratmeter som
antyds i detaljplanen.
• att Humleboskolans tomt, efter avveckling av de tillfälliga paviljongerna
som står där nu, ersätts med en annan förskoletomt utanför Borgarparken.
Förutom ovan nämnda kompensationsåtgärder, samt en upprustning av
skolgårdens innehåll, bör Byggnadsnämnden överväga att förlägga
gångfartsvägen för taxi, färdtjänst, m.m. söder om de nya byggnaderna och på så
sätt hålla cykelvägen norr om byggnaderna helt fri från annan biltrafik än
räddningsfordon. Den föreslagna planen kommer i så fall inte att innebära några
negativa barnkonsekvenser.”

Reservation
Monica Molin (S), Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare
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§ 76
Backaskolan - begäran om inventarieanslag och utökad
driftsram.
Dnr BSL 2013/0381
Sammanfattning
Backaskolan utökas med 2 nya klasser hösten 2013. Förslaget innebär begäran
om inventarieanslag om 230 tkr samt begäran om driftsanslag för kapitaltjänstkostnader om 43 tkr/år från och med år 2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 9 september 2013
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska inventarieanslag med 230 tkr år 2013 för inköp av
inventarier för två klasser på Backaskolan, samt
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 43 tkr/år från och med
2013 för täckande av ökade driftskonsekvenser för Backaskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Informationsärende: Lokalrapport
Sammanfattning
Ärendet utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Delårsrapport per den 31/8 med helårsprognos 2013 för
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2013/0369
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar på ett nollresultat i
förhållande till budgetramen på 1 492,7 mnkr. Volymavvikelsen motsvarar ca
5,0 mnkr som ska kompenseras enligt regelverket för direkt skolpeng. I
förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan ha ca 90 fler barn, skolan ca 90
färre elever samt skolbarnomsorgen ca 20 fler. Positiva effekter av
tilläggsbudgeten, nämndens särskilda satsningar och överföring av ett positivt
resultat från 2012 gör att förvaltningen räknar med ett nollresultat.
Osäkerhet råder vad gäller oförutsedda kostnader som avser fukt- och
mögelskadade förskolor/skolor samt antalet förskolebarn under hösten.
Stora insatser görs för att ”digitalisera” skolverksamheten och utvecklingsarbetet
har ytterligare intensifierats. Dessa satsningar medför ökade ekonomiska
åtaganden. Inom förskolan innebär satsningen bland annat trådlös utbyggnad,
inköp av fler datorer, lärplattor (läsplattor) och kompetensutveckling av
personal.
Måluppfyllelsen i förhållande till fullmäktigemålen är fortsatt god även om de
högt ställda målen inte uppnås fullt ut. Nytt betygssystem och nya kunskapskrav
gör att betygsjämförelser bakåt i tiden blir omöjliga.
Platsgarantin inom förskolan uppfylls.
Sjukfrånvaron beräknas öka jämfört med 2012 och uppgå till ca 6,2 % vilket
skulle innebära en ökning med 0,3 procentenheter.
Utbildningsinsatser görs bland annat inom Lärarlyftet, Förskolelyftet och
Rektorslyftet samt för samtalsledare med inriktning på bedömning för lärandet
(BFL). Även nämnden har haft en utbildningsdag om digitaliseringens
möjligheter och utmaningar.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har 26 karriärtjänster inrättats.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31/8 med helårsprognos 2013 för Barn- och skolnämnd
Lunds stad.
Yrkanden
Monica Molin (S) och Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen samt:
att uppdra åt förvaltningen att framöver återinföra de frågor i LUNK-enkäten
som Kommunfullmäktige beslutat ska ingå i uppföljningen av nämndens
verksamhet.
att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en
redovisning av vad som krävs för att uppnå de av fullmäktige beslutade
målen kring barngruppernas storlek i förskolan.
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Agnes Borg (KD), Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP) instämmer i
detta yrkande.
Beslutsgång
Det finns således endast ett yrkande. Ordföranden ställer proposition på yrkandet
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och prognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen.
att uppdra åt förvaltningen att framöver återinföra de frågor i LUNK-enkäten
som Kommunfullmäktige beslutat ska ingå i uppföljningen av nämndens
verksamhet.
att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en
redovisning av vad som krävs för att uppnå de av fullmäktige beslutade
målen kring barngruppernas storlek i förskolan.

Justerare
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§ 79
Informationsärende: Systematiskt kvalitetsarbete
Sammanfattning
Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet: Det systematiska
kvalitetsarbetet i Lunds kommun, såväl på huvudmannanivå som på varje
förskola, fritidshem och skola utgår från bestämmelserna i skollagen. I skollagen
stipuleras att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Detta är styrande för det systematiska kvalitetsarbetet.
Det systematiska kvalitetsarbetet följer Skolverkets allmänna råd för
systematiskt kvalitetsarbete.
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att såväl synliggöra kvalitén i våra
verksamheter, som att systematiskt arbeta med identifierade
utvecklingsområden. De identifierade utvecklingsområdena bygger på en analys
av de resultat som görs.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bygga på en flerårig planering, men
redovisas årligen.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för redovisningen.
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§ 80
Informationsärende: Frånvaromätning av elever vt 2013
och ht 2013
Dnr BSL 2013/0371
Sammanfattning
Redovisning av Frånvaromätning läsåret 2013/2013 inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad gällande:
Generella rutiner
Giltig frånvaro 2012/2013 år 1-9
Orsaker till giltig frånvaro
Ogiltig frånvaro läsåret 2012/2013 år 1-9
Orsaker till ogiltig frånvaro
Ämne där den ogiltiga frånvaron är större
Genomförda åtgärder
Förebyggande åtgärder
Framgångsfaktorer
- Förvaltningen har ambitionen att återkomma årligen med rapport kring detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för redovisningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Remiss: Revidering: Full delaktighet för alla
Dnr BSL 2013/0285
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2010 ”Full delaktighet för alla” – plan för
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i Lunds
kommun. Planen följdes upp på våren 2012. Kommunkontoret fick därefter i
uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för 2013. Föreningarna för
funktionshindrade och representanter från berörda förvaltningar har deltagit i
arbetet med att ta fram förslaget till den nya planen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har remitterat förslaget till den nya planen, ”Full delaktighet för
alla”, till bl.a. Barn- och skolnämnd Lunds stad för yttrande senast den 30
augusti 2013. Barn- och skolnämnderna och Utbildningsnämnden har fått i
uppdrag att pröva åtgärder, ansvar och tidplan samt särskilt pröva svaren från
föreningarna för funktionshindrade som inte inarbetats i förslaget till ny plan.
För att förslaget ska hinna nämndsbehandlas har de två Barn- och
skolnämnderna och Utbildningsnämnden fått uppskov till den 30 september
2013.
Beslutsunderlag
Synpunkter från föreningarna för funktionshindrade
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-06-20 Revidering, Full delaktighet för
alla
Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad, 2013-09-02
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande över förslaget till revidering av ”Planen för full delaktighet
för alla” översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen med följande tillägg:
”Begreppet funktionshinder är mycket brett och mångfacetterat. Att inför varje
nämndsbeslut bilägga en konsekvensbeskrivning i förhållande till varje
förekommande typ av funktionshinder skulle innebära ett dokumentationskrav
som kraftigt utökar byråkratin kring nämndsärendena. Omfattande, men mer
eller mindre standardbetonade konsekvensbeskrivningar kan också medföra att
viktig information drunknar i mängden. Nämnden kan då lätt missa att observera
de konsekvenser som är unika för det just aktuella ärendet. Vi föreslår därför i
stället att förvaltningarna ska använda en checklista vid ärendeberedningen och
utifrån denna endast informera nämnden om sådana konsekvenser som avviker
från intentionerna i de kommunala styrdokumenten på området.
Vid nämndsärenden som utgör behandling av remiss från annan kommunal
nämnd bör det endast krävas att den remitterande nämnden upprättar en
konsekvensbeskrivning, om inte remissinstanserna uttryckligen ombeds yttra sig
över konsekvenserna.”
Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD), Ulla Stålberg (M) och Monica Molin (S)
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instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Gösta Eklund (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Gösta Eklunds
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande över förslaget till revidering av ”Planen för full delaktighet
för alla” översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen med följande tillägg:
”Begreppet funktionshinder är mycket brett och mångfacetterat. Att inför varje
nämndsbeslut bilägga en konsekvensbeskrivning i förhållande till varje
förekommande typ av funktionshinder skulle innebära ett dokumentationskrav
som kraftigt utökar byråkratin kring nämndsärendena. Omfattande, men mer
eller mindre standardbetonade konsekvensbeskrivningar kan också medföra att
viktig information drunknar i mängden. Nämnden kan då lätt missa att observera
de konsekvenser som är unika för det just aktuella ärendet. Vi föreslår därför i
stället att förvaltningarna ska använda en checklista vid ärendeberedningen och
utifrån denna endast informera nämnden om sådana konsekvenser som avviker
från intentionerna i de kommunala styrdokumenten på området.
Vid nämndsärenden som utgör behandling av remiss från annan kommunal
nämnd bör det endast krävas att den remitterande nämnden upprättar en
konsekvensbeskrivning, om inte remissinstanserna uttryckligen ombeds yttra sig
över konsekvenserna.”
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§ 82
Remiss avseende samverkansöverenskommelse mellan
Lunds kommun och Polisområde Mellersta Skåne 2014 2017
Dnr BSL 2013/0299
Sammanfattning
Nuvarande överenskommelse mellan Lunds kommun och Polisområde Mellersta
Skåne upphör att gälla till årsskiftet 2013/2014. Föreslagen ny
överenskommelsen reglerar ansvar och uppföljning för de samarbets-områden
som arbetats fram i Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ. Kommunstyrelsen
fastställer förslaget efter remissförfarandet och överenskommelsen avses gälla
2014-2017.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan 2014-2017
Tjänsteskrivelse från Barn- och skolförvaltning Lunds stad,
2013-09-03
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande till Kommunkontoret, avdelningen för miljöstrategi,
folkhälsa och säkerhet översända yttrande över åtgärdsplan avseende
överenskommelse mellan Lunds kommun och Polisområde Mellersta Skåne
2014-2017 i enlighet med tjänsteskrivelsen
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§ 83
Ersättning av förlorad arbetsförtjänst vid
Arbetsmiljöverkets inspektion
Dnr BSL 2013/0404
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan under 2013-2016.
Inspektionen inbegriper både skolhuvudmän och skolor. Inspektion av Lunds
kommun som skolhuvudman kommer att genomföras den 3 oktober 2013, kl.
9.00-12.00.
Beslutsunderlag
Föranmälan av inspektion från Arbetsmiljöverket 2013-09-17
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun, KF 2010-1028, § 216

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt ordförande Lars Hansson (FP) att delta i Arbetsmiljöverkets
inspektion den 3:e oktober och den 10:e december 2013.
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§ 84
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2013/0396
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbesluten som redovisas vid dagens
nämndsammanträde.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i
nämndshandlingarna till dagens nämndsammanträde till protokollet.
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§ 85
Anmälningar
Dnr BSL 2013/0403
Sammanfattning
Följande handlingar anmäls till dagens nämndsammanträde:
Protokoll Kommunala integrationsrådet 2013-05-14
Protokoll Kommunala handikapprådet 2013-06-04
Protokoll skolkonferens Vikingaskolan, 2013-04-24
Protokoll samverkansgrupp Barn- och skolförvaltning Lunds stad 2013-09-23
med bilaga Checklista - utvärdering av samverkan

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 86
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Ibrahim Kakahama (V) informerar från skolkonferensen på Vikingaskolan och
tar återigen upp problematiken kring trafiksituationen vid skolan.
Gösta Eklund (V) informerar om förskolan Arkens arbete för certifiering för
Grön Flagg.
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§ 87
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande ärenden:
Språkbarn i Lund. Verksamheten för barn i förskolan med de största
språksvårigheterna kommer att förändras. Ärendet är ute på remiss med
inledande information och kommer som ett ärende till nämndsammanträdet den
13 november.
Digitalisering i förskolan. Förvaltningen kommer att utveckla trådlösa nätverk i
förskolor och skolor.
Alla skolledare deltar den 26:e och 27:e september i fortsatt utbildning
beträffande Bedömning för lärande.
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