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§1
Fastställande av modell för systematiskt
kvalitetsarbete
Dnr BSL 2014/0003
Sammanfattning
Det systematiska kvalitetsarbetet i Lunds kommun, såväl på
huvudmannanivå som på varje förskola, fritidshem och skola utgår från
bestämmelserna i skollagen. I skollagens 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.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
tjänsteskrivelsen med tillägg
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med presidiet införa moment i
processen som innebär att även nämnden får en möjlighet att bedöma
verksamheternas måluppfyllelse och där nämnden tar aktiv ställning till
de åtgärder som vidtas till följd av bristande måluppfyllelse.
Monica Molin (S), Gösta Eklund (V) och Ulla Stålberg (M) 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 fastställa arbetsprocessen kring det systematiska kvalitetsarbetet
enligt föreslagna riktlinjer samt
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med presidiet införa moment i
processen som innebär att även nämnden får en möjlighet att bedöma
verksamheternas måluppfyllelse och där nämnden tar aktiv ställning till
de åtgärder som vidtas till följd av bristande måluppfyllelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§2
Enklare skriftliga omdömen - skrivelse från
Folkpartiet Liberalerna
Dnr BSL 2013/0541
Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna föreslår i skrivelse förändringar i arbetet med de
skriftliga omdömena.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna, 2013-12-04
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-01-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att Den skriftliga Individuella Utvecklingsplanen för elever i årskurs 1-5
i huvudsak ska följa Skolverkets blanketter för omdömesskrivning
och blanketten för den framåtsyftande planeringen.
Ulla Stålberg (M), Monica Molin (S) och Simon Årnes (C) 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 Den skriftliga Individuella Utvecklingsplanen för elever i årskurs 1-5
i huvudsak ska följa Skolverkets blanketter för omdömesskrivning
och blanketten för den framåtsyftande planeringen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§3
Slutförslag efter remiss: Områdeslokalplan för Östra
Torn - Brunnshög 2014-2018
Dnr BSL 2013/0242
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan har varit på remiss till nämnder och
styrelser samt områdets förskolor/skolor för hörande med
föräldrarepresentanter, skolornas elevråd, arbetsplatsträffar och de
fackliga organisationerna m fl om deras synpunkter på de föreslagna
lokalförändringarna inom Östra Torn - Brunnshög.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018, 2013-09-25
inkl bil.
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer 2014-01-10
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-01-10
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att utifrån alternativ 2 och med justeringar enligt tjänsteskrivelsen,
fastställa områdeslokalplanen.
att uppdra åt förvaltningen att göra språkliga och typografiska
justeringar av den fastställda områdeslokalplanen.
att uppdra åt förvaltningen att göra den fastställda områdeslokalplanen
tillgänglig via berörda skolors och förskolors webbsidor.
att uppdra åt förvaltningen att göra en särskild analys av kapacitet och
behov avseende köket på Flygelskolan, i syfte att komplettera
områdeslokalplanen med en sådan. En sådan komplettering ska
presenteras för fastställande på nämndens marssammanträde.
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med Kultur- och
fritidsförvaltningen göra en särskild analys av kapacitet och behov
avseende fritidshemsverksamhet för 10-12-åringar (fritidsklubb), i
syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan. En sådan
komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
marssammanträde.
Monica Molin (S), Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C), Gösta Eklund
(V), Erik Nordström (MP) och Matilda Flodin (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utifrån alternativ 2 och med justeringar enligt tjänsteskrivelsen,
fastställa områdeslokalplanen.
att uppdra åt förvaltningen att göra språkliga och typografiska
justeringar av den fastställda områdeslokalplanen.
att uppdra åt förvaltningen att göra den fastställda områdeslokalplanen
tillgänglig via berörda skolors och förskolors webbsidor.
att uppdra åt förvaltningen att göra en särskild analys av kapacitet och
behov avseende köket på Flygelskolan, i syfte att komplettera
områdeslokalplanen med en sådan. En sådan komplettering ska
presenteras för fastställande på nämndens marssammanträde.
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med Kultur- och
fritidsförvaltningen göra en särskild analys av kapacitet och behov
avseende fritidshemsverksamhet för 10-12-åringar (fritidsklubb), i
syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan. En sådan
komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
marssammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Informationsärende: Områdeslokalplan
Linero/Råbylund
Dnr BSL 2013/0507
Sammanfattning
Information angående Områdeslokalplan Linero/Råbylund - hur området
ser ut, sammanfattning av behov enligt prognosen 2013 och information i
diagramform av kapaciteten i förskolor och skolor i området. Vid dagens
möte presenteras sammanställning och jämförelse enligt tre alternativ till
beslut. Vid februarinämnden kommer två alternativ till beslut att läggas
fram.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§5
Revisionsrapport - granskning intern kontroll
Dnr BSL 2013/0482
Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har PwC granskat den interna
kontrollen i Lunds kommun. Revisionens slutsats generellt för Lunds
kommun är att kontrollmiljön är tillfredsställande medan ett flertal
styrelser och nämnder inte genomför ändamålsenliga riskbedömningar i
sina verksamheter. Revisionens granskning bygger på 60
frågor/påståenden fördelat på de fem komponenterna i COSO -modellen
dels på ”Verksamhetsövergripande intern kontroll” och dels på ”Intern
kontroll avseende inköpsprocessen”, således 10 kontrollområden.
Resultatet av revisionens granskning är att de anser att Barn- och
skolnämnd Lunds stad har en intern kontroll som är tillräcklig för fem
områden, delvis tillräcklig för tre områden och otillräcklig för två
områden.
Beslutsunderlag
Barn- och skoförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 2014-01-09
Kommunrevisionens skrivelse angående granskning av den interna
kontrollen inom Lunds kommun 2013-10-23
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget svar på revisionsrapporten överlämna Barn- och
skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§6
Handlingsplan för intern kontroll 2014
Dnr BSL 2013/0560
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna Lunds stad redovisar i detta ärende förslag
till kontrollmål för den interna kontrollen för år 2014. Kontrollmålen
bygger dels på de av Kommunstyrelsen föreslagna kommungemensamma
kontrollmålen samt nämndens egna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 9 januari 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2013.
Handlingsplan för intern kontroll inom Barn- och skolnämnd Lunds stadmall.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014 med tillägg av
två kontrollmål: Rektors hantering av önskemål om
modersmålsundervisning och Beslut om skolplacering i förskoleklass och
grundskola, enligt bilaga 1.
att uppdra åt skoldirektören att utse ansvariga för de två nya
kontrollmålen.
Ulla Stålberg (M), Monica Molin (S), Simon Årnes (C), Matilda Flodin
(KD) och Bo Alfredsson (M) 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 anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014 med tillägg av
två kontrollmål: Rektors hantering av önskemål om
modersmålsundervisning och Beslut om skolplacering i förskoleklass och
grundskola, enligt bilaga 1
att uppdra åt skoldirektören att utse ansvariga för de två nya
kontrollmålen.
Reservation
Monica Molin (S) och Ulla Stålberg (M) reserverar sig mot ärendets brist
på beredning av förvaltningen av de två kontrollmålen Rektors hantering
av önskemål om modersmålsundervisning och Beslut om skolplacering i
förskoleklass och grundskola.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§7
Medborgarförslag angående att skolan som ska
byggas på Solbjer ska få en natur- och ekologisk
inriktning
Dnr BSL 2013/0497
Sammanfattning
Medborgarförslag angående inriktning för planerad skola på Solbjersområdet har för yttrande översänts till Barn- och skolnämnd Lunds stad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-10-28.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-01-13.
Yrkanden
Ulla Stålberg (M) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande över medborgarförslaget överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse och särskilt trycka på att nämnden tycker att
medborgarförslaget är bra.
Gösta Eklund (V), Erik Nordström (MP), Simon Årnes (C), Matilda
Flodin (KD) och Lars Hansson (FP) instämmer i Ulla Stålbergs yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ulla Stålbergs m fl yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande över medborgarförslaget överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse och särskilt trycka på att nämnden tycker att
medborgarförslaget är bra.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§8
Tillägg till delegationsplanen angående
vitesföreläggande till vårdnadshavare som inte
fullgör sin skyldighet att se till att eleven fullgör sin
skolplikt
Dnr BSL 2014/0004
Sammanfattning
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att
så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att
fullgöra sina skyldigheter.
Beslutsunderlag
Skollagens 7 kap 23 §
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 delegera till skoldirektören att kunna ge föreläggande till
vårdnadshavare som inte fullgör sin skyldighet att se till att eleven fullgör
sin skolplikt. Föreläggandet får förenas med vite.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§9
Undantag från riktlinjer och transporter - rapport
Dnr BSL 2013/0562
Sammanfattning
Riktlinjer för resor och tranporter antogs av kommunstyrelsen 2010-0407. En sammanställning av undantag från dessa riktlinjer ska redovisas i
respektive nämnd.
Undantagen gäller Beslut om annat färdmedel än tåg vid resa till
Stockholm och Beslut om ersättning för resor under 5 km tur och retur
(utan tecknat bilavtal).
Beslutsunderlag
Undantag från riktlinjer och transporter, ks 2010-04-07
Inkomna rapporter med undantag
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 godkänna rapporten om undantag från riktlinjer för resor och
transporter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§ 10
Yttrande till förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning.
Dnr BSL 2013/0536
Sammanfattning
Fredrik Berglund har överklagat Barn- och skolnämndens beslut § 104
från den 13 november 2013, Dnr BSl 2013/0470, ”Beslut att avveckla
den nuvarande språk- och kommunikationsförskolan Trumpeten och
uppdra åt BSF Lunds stad att inrätta två språkavdelningar i enlighet med
förslaget i rapporten ”Språkbarn i Lund”.
Beslutsunderlag
Föreläggande från förvaltningsrätten Mål nr 12259-13
Yttrande till förvaltningsrätten 2014-01-21
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 översända förvaltningens yttrande till
Förvaltningsrätten i Malmö

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 11
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0008
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 22
januari 2014:
Huvudområde A. Gemensamt, delområde 2: Ekonomi nr 16:
Lokalanpassning på Vildandens förskola: Beslut att hos Lundafastigheter
beställa åtgärder på Vildandens förskola till en kostnad om totalt 167 000
kr enligt kalkyl.
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Lokalanpassning på Vikingaskolan: Beslut att hos Lundafastigheter
beställa åtgärder på Vikingaskolan till en kostnad om totalt 45 750 kr
enligt kalkyl.
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens
för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Måsen: Dispens under förälders ledighet vid säsongsarbete
beviljas utifrån barnets behov vistelse i förskolan. Vistelsetiderna 8-15
beviljas under perioden 131202-140331. I de fall ytterligare vistelsetid
behövs ska en planering för detta lämnas till förskolan för kommande
månad.
Nr 1/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Dispens gällande utökad vistelsetid på Hedenhös förskola beviljas.
Utökning av vistelsetiden beviljas 8-14 från och med 2013-01-06 till och
med 2014-06-19.
Nr 2/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Dispens gällande utökad vistelsetid på förskolan Tåget med lämning kl
07.30 på torsdagar. Ansökan beviljas för två barn under tiden 2014-0106-2014-02-13.
Nr 3/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Beslut angående ansökan om utökad vistelsetid för ett barn på förskolan
Ormen Långe. Utökningen gäller 7.45-16.15 under perioden 14-01-01 –
14-06-13.
Nr 4/14

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Beslut angående utökad till från 9-14 till 8.30-15.30 för ett barn vid
förskolan Ormen Långe beviljas för perioden 2014-01-01 – 2014-08-17.
Nr 5/14
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr
10:
Särskoletillhörighet ang eleven OS 020528****
Nr 1/14
Delegat: Ingrid Kanje
Placering i grundsärskola eller träningsskola
För eleven OS 020528**** grundsärskola Gs
För eleven MH 010910**** grundsärskola Gs
Nr 2/14
Delegat: Ingrid Kanje
Tillsvidareanställningar:
Nr 1-23
Visstidsanställningar:
Nr 24-90

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Anmälningar
Dnr BSL 2014/0009
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
Sammanställning av anmälningar från Skolinspektionen 2009-2014
Sekretessärende: Anmälan till skolnämnden angående frånvaro för elev i
åk 3 på ÖstratornSkolan
Protokoll från förskolekonferens på skolområde Järnåkra/Klostergården –
förskolorna Arken och Ulrikedahl 2013-09-10
Protokoll från Kommunala Integrationsrådet 2013-09-03
Protokoll från Kommunala Integrationsrådet 2013-11-26
Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2013-12-03
Protokoll samverkan 2014-01-20
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 13
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Esbjörn Hellström (MP) informerar från estetlinjens musikal på Spyken,
som var en givande kväll och som kunnat genomföras med hjälp av
ideellt arbete från lärarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande ärenden:
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket: Rapport angående
resultat av inspektion har inkommit. Förvaltningen ska före den 1 maj
informera Arbetsmiljöverket vad som gjorts med anledning av de brister
och krav som redovisas i rapporten. Ärendet kommer att
nämndsbehandlas på aprilmötet.
Storföreläsning angående BFL i förskolan blir den 19/5 på Arenan på
förmiddagen. Föreläsare är Christian Ejdevall, universitetslektor från
högskolan i Jönköping. Inbjudan kommer inom kort. Anmälan skickas
till Ewa-Lotta Kittel, nämndsekreterare.
Information angående bokslutet 2013. Behandlas vid
nämndsammanträdet i februari.
En biträdande förvaltningschef kommer att anställas på skolkontoret.
Skoldirektören påminde också om att nämndsekreteraren avgår med
pension och i samband med det ordnas ”After work” den 27/2 på
skolkontoret. Mottagningen är kl. 16-19, men nämndens ledamöter och
ersättare är välkomna redan kl 15.30, på grund av fullmäktigemöte under
kvällen.
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