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§ 51
Mål, omfattning och inriktning för SYV-verksamheten
Dnr BSL 2014/0210
Sammanfattning
Lars Hansson (FP) har till Barn- och skolnämnd Lunds stad lämnat skrivelse
kring mål, omfattning och inriktning för SYV-verksamheten.
Beslutsunderlag
Mål, omfattning och inriktning för SYV-verksamheten, 2014-06-04
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-06-12
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att uppdra åt förvaltningen att inför nämndens septembersammanträde:
-

Föreslå mål, inriktning och omfattning för SYV-verksamheten
inom grundskolan
Föreslå vilka åtgärder som måste vidtas för att skolorna ska nå
dessa mål
Föreslå former för uppföljning av måluppfyllelsen

att eleverna tills vidare oförändrat ska erbjudas PRAO i årskurs 8 samt årskurs 9.
Agneta Helmius (MP), Simon Årnes (C), Ibrahim Kakahama (V), Bo Alfredsson
(M) samt Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

att

Justerare

uppdra åt förvaltningen att inför nämndens septembersammanträde:
-

föreslå mål, inriktning och omfattning för SYV-verksamheten inom
grundskolan

-

föreslå vilka åtgärder som måste vidtas för att skolorna ska nå
dessa mål

-

föreslå former för uppföljning av måluppfyllelsen

eleverna tills vidare oförändrat ska erbjudas PRAO i årskurs 8 samt
årskurs 9.
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§ 52
Slutförslag efter remiss: Områdeslokalplan för Norra
Fäladen
Dnr BSL 2013/0464
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, med flera, om deras
synpunkter på de föreslagna lokalförändringarna inom Norra Fäladen.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018, dat. 2014-06-13 inklusive
bilagor
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer, dat. 2014-06-09
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-13
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att godkänna områdeslokalplan för Norra Fäladen med ändringar enligt bilaga
samt att översända denna till kommunfullmäktige för antagande
att hos kommunfullmäktige begära justering av investeringsramarna så att den
föreslagna planen kan genomföras
att uppdra år förvaltningen att i samråd med Kultur- och Fritidsförvaltningen
göra en särskild analys av kapacitet och behov avseende
fritidshemsverksamheten för 10–12-åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera
områdeslokalplanen med en sådan. En sådan komplettering ska presenteras för
fastställande på nämndens decembersammanträde.
Mats Nilsson (S), Bo Alfredsson (M), Matilda Flodin (KD), Simon Årnes (C),
Ibrahim Kakahama (V), Jesper Sahlén Raquette (V) samt Agneta Helmius (MP)
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

Justerare

godkänna områdeslokalplan för Norra Fäladen med ändringar enligt
bilaga samt att översända denna till komunfullmäktige för antagande
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att

hos kommunfullmäktige begära justering av investeringsramarna så att
den föreslagna planen kan genomföras

att

uppdra åt förvaltningen att i samråd med Kultur- och
Fritidsförvaltningen göra en särskild analys av kapacitet och behov
avseende fritidshemsverksamheten för 10-12 åringar (fritidsklubb), i
syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan. En sådan
komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
decembersammanträde.

Reservationer
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet
och lämnar följande reservationsskrivelse:
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser det som angeläget att
förslaget kompletteras så lokalerna planeras utifrån följande förutsättning:
-

Justerare

Minskad klasstorlek för årskurserna F-3 så klasserna på sikt ej
överstiger 20 elever
Minska grupperna i förskolor till det av fullmäktige antagna målet
11/16 i förskolan.

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Beslut om att skicka ”Områdeslokalplan för
Gunnesbo/Nöbbelöv 2015-2019” på remiss
Dnr BSL 2014/0200
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 Gunnesbo - Nöbbelöv.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Gunnesbo - Nöbbelöv 2015-2019, daterat 2014-06-13
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterat 2014-06-13
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

Justerare

skicka förvaltningens förslag till Områdeslokalplan för Gunnesbo Nöbbelöv 2015-2019 på remiss.
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§ 54
Beslut om att skicka ”Områdeslokalplan för
Järnåkra/Klostergården 2015-2019” på remiss
Dnr BSL 2014/0202
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, med flera, om deras
synpunkter på de här föreslagna lokalförändringarna inom JärnåkraKlostergården.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015-2019, daterad 2014-06-16
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-16
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

skicka förvaltningens förslag till Områdeslokalplan för JärnåkraKlostergården 2015-2019 på remiss.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

7

2014-06-18

§ 55
Beslut om att skicka ”Områdeslokalplan för
Centrum/Väster 2015-2019” på remiss
Dnr BSL 2014/0203
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, med flera, om deras
synpunkter på de här föreslagna lokalförändringarna inom Centrum-Väster.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2015-2019, daterad 2014-06-16
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-16
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

Justerare

skicka förvaltningens förslag till Områdeslokalplan för Centrum
Väster 2015-2019 på remiss,

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Revidering av information och avgifter för den
kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska
omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar (yttrande till BSN Öster)
Dnr BSL 2014/0150
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har i beslut 2014-03-26 för yttrande till Barnoch skolnämnd Lunds stad överlämnat förslag till ändring av ”Information och
avgifter för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnsomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar”.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse, 2014-02-25
Sammanträdesprotokoll, Barn- och skolnämnd Lund Öster, 2014-03-26
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-05-07
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

Justerare

som eget yttrande översända ovanstående tjänsteskrivelse till Barn- och
skolnämnd Lund Öster.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

9

2014-06-18

§ 57
Val av förskola - revidering av gällande
Tillämpningsanvisningar
Dnr BSL 2014/0204
Sammanfattning
I syfte att stärka barns rättighet att utveckla anknytning och trygghet på förskolan
bör förutsättningarna för byte av förskola begränsas. Detta grundläggande behov
måste anses av större betydelse än vårdnadshavares rätt till förskola obetydligt
närmare hemmet. Konsekvenserna av dessa byten påverkar kontinuiteten för det
enskilda barnet, barngrupperna och de ekonomiska förutsättningarna i
verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2014-06-12
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar avslag på förvaltningens tjänsteskrivelse.
Laila Gribel (M), Simon Årnes (C) och Matilda Flodin (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Mats Nilsson (S) yrkar
att tillskriva Barn- och skolnämnd Öster att pröva lämpligheten av att ändra
regelverket ”Taxor och regler i Lunds kommun” i enlighet med att byte av
förskola annat än vid ny termin endast ska beviljas efter individuell bedömning
och då särskilda skäl föreligger samt vid flytt att gälla vid kommunala enheter i
hela kommunen
att uppmana Barn- och skolnämnd Öster att efter prövning enligt ovan fatta
beslut om att ändra regelverket ”Taxor och regler i Lunds kommun” enligt
ovanstående.
Monica Molin (S), Agneta Helmius (MP), Ibrahim Kakahama (V) och Jesper
Sahlén Raquette (V) instämmer i Mats Nilssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nej för Mats Nilssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark (FP),
Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Mats Nilssons m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Ibrahim Kakahama (V),
Jesper Sahlén Raquette (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avslå förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande och lämnar följande reservationsskrivelse:
Vi reserverar oss mot BSN Lunds Stads beslut i ärendet till förmån för vårt eget
yrkande:
att tillskriva Barn- och skolnämnd Öster att pröva lämpligheten av att ändra
regelverket ”Taxor och regler i
Lunds kommun” i enlighet med att byte av förskola annat än vid ny termin
endast ska beviljas efter individuell bedömning och då särskilda skäl föreligger
samt vid flytt att gälla vid kommunala enheter i hela kommunen
att uppmana Barn- och skolnämnd Öster att efter prövning enligt ovan fatta
beslut om att ändra regelverket ”Taxor och regler i Lunds kommun” enligt
ovanstående.
Lunds kommun har väldigt generösa regler när det gäller möjligheten att byta
förskoleenhet för barn. Det har framkommit från flera förskolechefer att denna
möjlighet försvårar en planering av verksamheten. Man påtalar också att det ur
ett barnperspektiv inte är lämpligt att det försvinner och kommer nya barn till en
barngrupp för ofta. Barn i förskolan som kommer från hemmet har behov av en
trygg miljö, ständigt nya ansikten ger mer otrygghet.
Förskolecheferna påpekar också att flytt av barnen försvårar den ekonomiska
planeringen för förskolorna. För oss är det viktigt att lyssna på professionen när
de påtalar regler som ger negativa konsekvenser för verksamheten.
Vi vill inte hindra föräldrar som har fullt legitima skäl att byta förskola för sina
barn. Sådana skäl kan vara att man inte har fått sitt förstahandsalternativ eller att
man flyttar. Detta tror vi dock kan lösas genom en individuell bedömning om
Justerare
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bytet inte sker i samband med terminsstart.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Information: Redovisning av barngruppernas storlek
Dnr BSL 2014/0214
Sammanfattning
Redovisning av barngruppernas storlek inom förskolan BSF Lunds stad 20122014 samt redovisning per den 15 april 2014 per skolområde.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Information: Ekonomisk uppföljning
Dnr BSL 2014/0216
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 maj efter
uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-06-11
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Remiss: Kostpolicy för Lunds kommun
Dnr BSL 2014/0159
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-13--14 att en kostpolicy i form av ett
kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider ska utarbetas.
KF beslutade ge Kommunstyrelsen uppdrag att utse en styrgrupp för
framtagande av dokumentet. KS beslutade 2012-10-03 att uppdra till
Kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en politisk styrgrupp samt att ge
styrgruppen i uppdrag att utarbeta ett förslag till kostpolicy i Lunds kommun.
En styrgrupp, under ledning av ordförande Lars Bergwall (C), bestående av
politiker från berörda nämnder har, tillsammans med en arbetsgrupp bestående
av tjänstemän från berörda förvaltningar, arbetat fram ett förslag på kostpolicy
för Lunds kommun. Förslaget har för yttrande sänts på remiss till berörda
kommunala nämnder.
Beslutsunderlag
Remissversion Kostpolicy för Lunds kommun, 2014-01-28
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-06-10
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Jesper Sahlén Raquette (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
tjänsteskrivelsen med följande tillägg:
att se till att kostpolicyn innefattar en köttfri dag i veckan för
förskola/skola/gymnasieskola
Agneta Helmius (MP), Ibrahim Kakahama (V) och Monica Molin (S) instämmer
i Jesper Sahlén Raquettes yrkande.
Agneta Helmius (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
tjänsteskrivelsen med följande tillägg:
att se till att den pedagogiska måltiden både ska väcka nyfikenhet kring och ge
dem kunskap om mat, hälsa och hållbarhet
Jesper Sahlén Raquette (V), Ibrahim Kakama (V) och Monica Molin (S)
instämmer i Agneta Helmius yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar om avslag både på

Justerare

Utdragsbestyrkande
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tilläggsyrkandet från Jesper Sahlén Raquette m fl och tilläggsyrkandet från
Agneta Helmius m fl.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att
nämnden beslutar i enlighet med denna.
Ordförande ställer Jesper Sahlén Raquettes m fl tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons yrkande
Nej för Jesper Sahlén Raquettes m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Tamas Osvath
(M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark (FP), Simon
Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Jesper Sahlén Raquettes m fl yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Ibrahim Kakahama
(V), Jesper Sahlén Raquette (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Ordförande ställer Agneta Helmius m fl tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande
propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons yrkande
Nej för Agneta Helmius m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Tamas Osvath
(M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark (FP), Simon
Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Agneta Helmius m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Ibrahim Kakahama (V),
Jesper Sahlén Raquette (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.

Justerare
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

som eget yttrande översända Barn- och skolförvaltningens
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Svar på skolinspektionens kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning mot nationella mål i Lunds
kommun
Dnr BSL 2013/0452
Sammanfattning
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört en kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning mot nationella mål, där Lunds kommun är en av de 19
kommunala och17 enskilda huvudmän som valts ut. Syftet var att granska om
huvudmännen styr och stödjer utbildningen i grundskolan mot de nationella
målen. Efter avslutad granskning konstaterar Skolinspektionen att Lunds
kommun behöver förbättra uppföljningen och analysen av enskilda skolors
behov av riktade insatser så att alla elever når kunskapskraven.
Senast den 2014-06-11 ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa en
uppföljningsbar planering av hur Lunds kommun avser att arbeta för att förbättra
identifierat utvecklingsområde.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning
mot nationella mål i Lunds kommun, 2014-04-10
Skolinspektionens verksamhetsrapport, bilaga 1, 2014-04-10
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-04-29
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

översända yttrande till Skolinspektionen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

18

2014-06-18

§ 62
Omdisponering av förvaltningslokaler (nya
skolkontorslokaler)
Dnr BSL 2014/0207
Sammanfattning
Servicenämnden har fattat beslut om omdisponering av förvaltningslokaler.
Beslutet förutsätter ett beslut samt beställning från vardera Utbildningsnämnden,
Barn- och skolnämnd Lund stad och Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 21 maj 2014, § 53 (bilaga 1)
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-14 (bilaga 2)
Serviceförvaltningens utökade riskanalys 2014-05-23 (bilaga 3)
Serviceförvaltningens Ramprojektplan 2014-05-26 (bilaga 4)
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse, 2014-06-04
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-06-13
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar

Justerare

att

för sin del tillstyrka det projekt, vilket redovisas i Serviceförvaltningens
skrivelse avseende Omdisponering av förvaltningslokaler på grund av
Utbildningsnämndens behov av nya utbildningsplatser

att

av Serviceförvaltningen beställa ombyggnad/renovering av lokaler på
Bytaregatan respektive Källbo i enlighet med det i
Serviceförvaltningens skrivelse redovisade projektet.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

19

2014-06-18

§ 63
Revidering av Arbetsmiljöpolicy
Dnr BSL 2014/0205
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har i sin inspektion av Lunds kommuns skolor ställt krav på
att kommunen ska ha rutiner som säkerställer att den som fått uppgifter i
arbetsmiljöarbetet har tillräckliga kunskaper.
Förvaltningens Arbetsmiljöpolicy kompletteras därför med en rutin för
fördelning av arbetsmiljöuppgifter. I denna framgår att den som delegerar
arbetsmiljöuppgifter ska förvissa sig om att delegaten har tillräckliga
befogenheter, resurser och kompetens för att utföra uppgifterna.
Arbetsmiljöpolicyn kompletteras också med ett förtydligande av nämndens
arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljöuppgifter för lärare som undervisar i ämnen
med särskilda risker.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy med kompletteringar, 2014-06-05
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-06-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta revidering av Arbetsmiljöpolicy

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

20

2014-06-18

§ 64
Revidering av Plan mot hot och våld
Dnr BSL 2014/0206
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har i sin inspektion av Lunds kommuns skolor ställt krav på
att Lunds kommun i sina undersökningar och riskbedömningar för de våld- och
hotsituationer som kan inträffa i skolverksamheten, speciellt ska uppmärksamma
risker med obehöriga eller andra externa personer som kan vistas på skolan.
Förvaltningens övergripande plan mot hot och våld kompletteras därför med
fokus på relationen elever, skolpersonal och obehöriga samt andra externa
personer på skolan. Under året ska även säkerställas att alla ansvariga chefer
inom sina verksamhetsområden tagit fram lokala handlingsplaner med rutiner för
åtgärder, ansvar, säkerhet och krisstöd.
Beslutsunderlag
Plan mot hot och våld med kompletteringar, 2014-06-05
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-06-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

anta revidering av Plan mot hot och våld.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

21

2014-06-18

§ 65
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 18 juni 2014:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån personliga skäl för perioden 2014-05
15 t o m 2014-05-21.
Nr 17/14
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Dispens gällande utökad vistelsetid för perioden t o m 2014-05-31.
Nr 18/14
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid med anledning av otillräckliga
skäl.
Nr 19/14
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Förskolan Grynmalaregården: Dispens gällande ändrad vistelsetid utifrån
personliga skäl. Barnen kommer att vistas på förskolan mellan kl 8:30–15:30
under perioden 2014-04-22 t o m 2014-06-06.
Nr 20/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Vipeholms förskola: Dispens för deltagande utöver grundblocket under
vårterminen 2014
Nr: 21/14
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 12:
Beslut om särskoletillhörighet för eleverna JJ 990418**** respektive PH
971007****
Nr 5/14
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut om tillåtelse för elev 990410**** att fullgöra skolgång i Skurups
Kommun
Nr 6/14

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2014-06-18

Delegat: Ingrid Kanje
Beslut om särskoletillhörighet för eleven OR 970615****
Nr 7/14
Delegat: Ingrid Kanje
Tillsvidareanställningar:
Nr 82-119
Visstidsanställningar:
Nr 166-226

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

ta anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Utdragsbestyrkande

22

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2014-06-18

§ 66
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Sammanfattning
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som hittills
inregistrerats 2014-05-28–2014-06-10 redovisas för nämnden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

24

2014-06-18

§ 67
Anmälningar
Dnr BSL 2014/0164
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 18 juni 2014:
• Skolinspektionens verksamhetsredogörelse avseende utbildning i BSF Lunds
Stad
• Protokoll 2014-04-23 från Vikingaskolans skolkonferens
• Protokoll 2013-10-22 från förskolekonferens på fsk Körsbäret
• Protokoll 2014-04-01 från förskolekonferens på fsk Arken och Ulrikedal
• Protokoll 2014-04-09 från förskolekonferens på fsk Körsbäret
• Protokoll 2013-10-29 från förskolekonferens på Nordvästan, Väderleken,
Källbystugan och Solstrålens fsk
• Utbildningsnämndens beslut, 2014-05-21, Redovisning av tillsynsbesök i
fristående förskolor hösten 2013
• Protokoll 2014-04-10 från kommunala handikapprådet
• Protokollsutdrag KS 2014-05-07 § 130 Handlingsplan för internationalisering
och mänskliga rättigheter 2014-2016
• Protokollsutdrag KS 2014-05-07 § 121 Justering av budgetramar år 2014 till
följd av läraravtalet
• Protokollsutdrag KS 2014-05-07 § 120 Utfallsprognos för Lunds kommun
2014, med tillhörande protokollsbilaga
• Beslut KF Medborgarförslag angående sänkt åldersgräns för inlämnande av
medborgarförslag
• Beslut KF Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2013
• Protokoll 2014-04-22 från skolkonferens på Järnåkraskolan
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-04-22 Försök med lokala
referensgrupper/ Skrivelse från Byarådsalliansen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2014-06-18

• Beslut KF 2014-03-27 Riktlinjer för arbete med HBTQ i Lunds kommun
• Beslut KF 2014-03-27 Medborgarförslag om ansvarsfull IKT-satsning i
förskolor
• Kungörelse: Naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader
• Svar till BSN Lunds stad Säkerhet vid byggnadsarbeten på förskolor och
skolor; protokollsutdrag från beslut i servicenämnden 2014-04-23
• Samverkansprotokoll 2014-05-26
• Protokoll BSN Lunds stad arbetsutskott 2014-06-04
• Protokoll BSN Lunds stad arbetsutskott 2014-06-16

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

ta anmälningarna till protokollet.

Utdragsbestyrkande

25

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

26

2014-06-18

§ 68
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören blickar tillbaka på det gångna arbetsåret och lyfter speciellt fram
de tre olika skolinspektionerna, Arbetsmiljöverkets inspektion samt det
utvecklingsarbete som bedrivits inom ramen för BFL (Bedömning för lärande)
och BFFL (Bedömning för förskolans lärande).
Nämnden och samverkansgruppen tackas för konstruktivt och gott samarbete!
En stor Eloge framförs också till alla medarbetare och chefer som ska vara stolta
över väl utfört arbete!

Justerare

Utdragsbestyrkande

