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Justerare

Anita Bengtsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Eva-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Mats Oscar Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Patrik Löfstrand (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Thomas Ekstedt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Elin Ejsing Johansson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Projektchef
Anja Ritzau (Barn- och skolförvaltning Lund stad), Utvecklingsledare
Peter Nyberg (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Biträdande förvaltningschef
Helene Bergman (Lärarförbundet), Facklig representant
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig representant
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§ 69
Återrapportering av inriktning och omfattning för SYVverksamheten
Dnr BSL 2014/0267
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har uppdragit åt förvaltningen att lämna
redovisning kring mål, omfattning och inriktning för SYV-verksamheten.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade 2014-06-18 att uppdra åt Barn- och
skolförvaltning Lunds stad
att föreslå mål, inriktning och omfattning för SYV-verksamheten inom
grundskolan
att föreslå vilka åtgärder som måste vidtas för att skolorna ska nå dessa mål,
samt
att föreslå former för uppföljning av måluppfyllelsen.
En arbetsgrupp har arbetat fram det underlag som redovisas för nämnden.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för återrapporteringen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Delårsrapport per den 31/8 med prognos 2014 för Barnoch skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2014/0283
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar på ett nollresultat i
förhållande till budgetramen på 1 573,2 mnkr. Volymavvikelsen motsvarar ca
1,0 mnkr som ska återbetalas enligt regelverket för direkt skolpeng. I förhållande
till tilldelad ram beräknas förskolan ha ca 45 fler barn, skolan ca 80 färre elever
samt skolbarnomsorgen ca 15 fler. Positiva effekter av tilläggsbudgeten,
nämndens särskilda satsningar och överföring av ett positivt resultat från 2013
gör att förvaltningen räknar med ett nollresultat.
Osäkerhet råder vad gäller oförutsedda kostnader som avser god inomhusmiljö i
skol- och förskolelokaler samt antalet förskolebarn under hösten.
Stora insatser görs för att ”digitalisera” skolverksamheten och utvecklingsarbetet
har ytterligare intensifierats. Inom förskolan innebär satsningen bland annat
inköp av fler datorer, lärplattor (läsplattor) och trådlösa nät samt
kompetensutveckling av personal.
Måluppfyllelsen i förhållande till fullmäktigemålen är fortsatt god även om de
högt ställda målen inte uppnås fullt ut. Nytt betygssystem, nya kunskapskrav och
sedan 2014 ny beräkningsgrund för meritvärdet gör att betygsjämförelser bakåt i
tiden inte är relevanta.
Sjukfrånvaron beräknas minska jämfört med 2013 och uppgå till ca 6,5 % vilket
skulle innebära en minskning med 0,1 procentenheter.
Stora utbildningsinsatser görs bland annat inom Lärarlyftet, Förskolelyftet,
Forskarlyftet och Rektorslyftet samt för samtalsledare och skolledare med
inriktning på bedömning för lärandet (BFL) och bedömning för förskolans
lärande (BFFL). Även nämnden har haft en utbildningsdag kring BFFL och om
digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har 75 karriärtjänster inrättats.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31/8 med prognos 2014 för Barn- och skolnämnd Lunds
stad.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och prognos för BSN Lunds stad samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att översända den till kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Informationsärende: Områdeslokalplan för
Linero/Råbylund (efter remiss)
Dnr BSL 2013/0507
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 Linero - Råbylund.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Samråd Detaljplan för Vipemöllan 38
Dnr BSL 2014/0257
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ett bostadsområde med
ca 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskolor inom planområdet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets granskningshandling, PÄ 25/2012a upprättad 2014-0506 Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 8 september 2014
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse
Simon Årnes (C) och Tamas Osvath (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar
att instämma i förvaltningens yttrande samt
att nämnden lägger till följande tilläggsyttrande
”En tomt på 6800 kvm i planområdets västra del har avsatts för en friliggande
förskola/skola. Man anger i planbeskrivningen att det blir en grön utemiljö i
anslutning till Hardebergaspåret vars grönska ska glesas ut.
Vi oroas dock av i närheten till motorvägen både vad det gäller avgaser, skadliga
partiklar i luften och buller. Barn befinner sig närmare marken än vuxna och ska
vistas ute mer än boende vanligen gör. Det är angeläget att barn inte utsätts för
den typ av skadlig miljöpåverkan som närhet till en motorväg utgör. Även om
inga gränsvärden överskrids är det olämpligt att chansa med barns hälsa när det
kan undvikas.
Vidare är placeringen allra längst in i området olämplig ur trafiksynpunkt. Trafik
med bil till och från en förskola/skola sker på samma tider som gymnasieskolans
elever och lärare kommer till skolan. Gymnasieskolans bussar och färdtjänsttaxi
med elever till träningsskolan kommer från söder varför den vägen till området
mellan 7.30 och 9.00 belastas avsevärt.
Läggs skolan/förskolan i läge som vi förslår kommer föräldrarna i huvudsak att
använda den nya tillfarten i öster och med en betydligt kortare sträcka vilket är
att föredra.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vi anser därför att plats för denna förskola/skola ska vara österut i planområdet
ungefär där nuvarande förskola ligger.”
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP) instämmer.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
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: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Emelie Ekman (FP), Simon
Årnes (C), Matilda Flodin (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 (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lunds
Kommun.
Reservationer
S, V och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Ny förskola på Körsbäret
Dnr BSL 2014/0278
Sammanfattning
Körsbärets förskola med 6 avdelningar är så pass fuktskadad att byggnaden
kommer att rivas och byggas upp igen enligt antaget standardlokalprogram för 6
avdelningar. Förskolan förses med en utökad kapacitet på tillagningsköket så att
köket även kan försörja en kommande förskola på Lilla Järnåkra med max 9 avd
och förskolan Päronet med 1 avd. Köket planeras för att kunna hantera mat till
totalt max 300 barn.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 2014-09-05 inkl bilaga
Standardlokalprogram fastställt av BSN Lunds stad 2013-10-16
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 hos Servicenämnden beställa en ny byggnad för Körsbärets förskola enligt
lokalprogram daterat 2013-10-16 med ett utökat tillagningskök för 300
portioner.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Lokalanpassningar för Svenshögskolan
Dnr BSL 2014/0273
Sammanfattning
Svenhögskolan är i behov av lokalanpassning för att kunna ta emot områdets
elever i åk 4-6. Det finns behov av kök-, utemiljö- och lokalanpassning för att
möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny idrottshall, om- och tillbyggnad
för praktisk-estetiska ämnen och tillagningskök planeras för Svenshögsskolan.
För att detta ska vara möjligt behöver åk F-3 flytta ut. Under tiden den nya
byggnaden vid Kämnärsrätten byggs, mellanlandar eleverna i paviljonger på
tomten Sagostunden 1, vilken är förskolan Sagostundens fd. tomt.
Beslutsunderlag
Lokalanpassningar för Svenshögsskolan, Dnr BSL 2013/0273, 2014-09-05
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 Servicenämnden beställa utredning och kalkyl för lokalanpassning av
befintliga lokaler på Svenshögsskolan för anpassning till åk 4-6 skola.
att hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl för en idrottshall med två
positioner, lokaler för praktisk-estetiska ämnen och komplettering av köket på
Svenshögsskolan så det kan användas som tillagningskök för ca 450 portioner.
Lokalanpassningen ska även omfatta justering av tomtgräns och anpassning av
utemiljön. Lokalerna ska inrymma åk 4-6.
att hos Servicenämnden begära utredning och kalkyl för paviljonger till tomten
Sagostunden 1. Lokalerna ska inrymma F-3 för 200 elever och ha
mottagningskök.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Lokalanpassningar Fäladsgården
Dnr BSL 2014/0270
Sammanfattning
Serviceförvaltningen har för avsikt att renovera Fäladsgården under 2015, med
avseende på inomhusmiljön. Fäladsgården planeras inrymma fem paralleller åk
7-9. Lokalanpassningar för ökat elevantal behövs och önskas utförda i samband
med planerad renovering.
Beslutsunderlag
Lokalanpassningar Fäladsgården, Dnr BSL 2014/0270, 2014-09-05
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att beslutsfattande i ärendet delegeras till nämndens
Arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att delegera till BSN Lunds stads arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Ny flexibel 300 enhet på Kämnärsrätten inkl lokalprogram
Dnr BSL 2014/0271
Sammanfattning
En ny flexibel enhet för 300 barn i åldern 1-9 år med plats för 6 avd förskola och
två paralleller åk F-3 och tillagningskök, planeras på Kämnärsrätten där
fyrklöverhusen står idag.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 5 sept. 2014 inkl.
bilaga Lokalprogram Kämnärsrätten för flexibel enhet för förskola-skola 300
barn 2014-09-05
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 Servicenämnden beställa utredning och kalkyl till en ny flexibel enhet,
med placering på Kämnärsrätten, med plats för 300 barn/elever enligt bilagan
”Lokalprogram för flexibel enhet för 300 barn/elever” daterat 2014-09-05.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

13

2014-09-24

§ 77
Ny förskola på Lovisaskolans tomt
Dnr BSL 2014/0272
Sammanfattning
Lovisaskolans elever i åk 4-6 flyttar till Svenshögskolan när den är
lokalanpassad. Lovisaskolan lämnas då som skola och på tomten skall en ny
förskola uppföras för 6-7 avd. Den nyare delen ”Äpple” bevaras och anpassas.
Den nya byggnaden ska även innehålla ett tillagningskök. När förskolan står
färdig kommer den inrymma Rida Ranka och Backens fsk.
Beslutsunderlag
Ny förskola på Lovisaskolans tomt, Dnr BSL 2014/0272, 2014-09-05 inkl bilaga
Standardlokalprogram fastställt av BSN Lund stad 2013-10-16
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 hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl av en ny förskola med
placering på Lovisaskolans tomt. Det nyaste skolhuset används och sammantaget
ska lokalerna inrymma 6-7 avdelningar och tillagningskök, enligt
Standardlokalprogram fastställt av BSN Lund stad 2013-10-16. Utemiljön
behöver anpassas till förskola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Yttrande över utbildningsdepartementets remiss av
promemorian ”Examenspremier till vissa lärare”
Dnr BSL 2014/0222
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har för yttrande översänt promemoria angående
examenspremier till vissa lärare.
Beslutsunderlag
Promemoria från Utbildningsdepartementet, 2014-06-17. Barn- och
skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-09-01.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att som eget yttrande översända Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse till
Kommunstyrelsen, med den ändringen att nämnden anser att den föreslagna
examenspremien är ett välkommet komplement till andra insatser för att göra
lärarbanan attraktiv.
Simon Årnes (C), Bo Alfredsson (M), Tamas Osvath (M), Laila Gribel (M) och
Matilda Flodin (KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Erik Nordström (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
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: Tamas
Osvath (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Emelie Ekman (FP), Simon
Årnes (C), Matilda Flodin (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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande översända Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse till
Kommunstyrelsen, med den ändringen att nämnden anser att den föreslagna
examenspremien är ett välkommet komplement till andra insatser för att göra
lärarbanan attraktiv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Modell för resultatrapportering och analys vid bristande
kunskapsresultat
Dnr BSL 2014/0268
Sammanfattning
Nämnden BSN Lunds stad tog ett beslut gällande skrivelsen ”Åtgärdsplaner vid
bristande kunskapsresultat” BSL 2014/0077. Beslutet löd
att uppdra åt Skoldirektören att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
för att arbeta fram en modell för resultatrapportering och analys samt att
återrapportera detta arbete till Barn- och skolnämnd Lunds stads
septembersammanträde
att därtill uppmana förvaltningen att förenkla annan administration så att inte
detta uppdrag läggs ovanpå allt annat.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna, 2014-02-04 Barn- och skolförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2014-03-04 Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut, 2014-0319 Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-09-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse med
följande tillägg
att uppdra åt förvaltningen att senast inför nämndens novembersammanträde
föreslå en konkret arbetsprocess som
a) utgör ett verktyg för enheternas egen uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
b) ger en tidig och tydlig rapportering till nämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse
att uppdra åt förvaltningen att senast inför nämndens novembersammanträde
föreslå en konkret arbetsprocess som
a) utgör ett verktyg för enheternas egen uppföljning inom ramen för det sys-
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tematiska kvalitetsarbetet
b) ger en tidig och tydlig rapportering till nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Krafttag mot sjukfrånvaron - skrivelse från Alliansen
Dnr BSL 2014/0279
Sammanfattning
Alliansen konstaterar i skrivelse att sjukfrånvaron är hög på Lunds skolor och
förskolor och att den trots betydande insatser inte minskar. Med anledning av
detta föreslår Alliansen att skoldirektören ska få i uppdrag att, i samråd med
presidiet, anlita extern expertis med uppgift att utreda orsakerna till den höga
sjukfrånvaron och föreslå konkreta och verkningsfulla insatser för att sänka
frånvaron. Utredningen föreslås finansieras med medel från budgetposten till
nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Alliansen, 2014-09-05 Barn- och skolförvaltningens
tjänsteskrivelse den 11 september 2014 (denna skrivelse).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fortsätta det medvetna arbete som pågår, både på förvaltningsnivå och
kommungemensam nivå, för att minska sjukfrånvaron och för att främja hälsa
och en god arbetsmiljö
att avvakta med anlitande av extern resurs i detta arbete.
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§ 81
Remiss: Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet Skåne.
Dnr BSL 2014/0256
Sammanfattning
Ung Företagssamhet Skåne har till Lunds kommun ansökt om
verksamhetsbidrag på 1,5 kr per invånare för läsåret 2014/2015. Ansökan avser
att upprätthålla och utveckla verksamheten samt att erbjuda utbildningsmaterial
för bland annat grundskolans samtliga årskurser.
Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsverksamhet Skåne, 2014-0701. Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-09-05.
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 ovanstående tjänsteskrivelse till
Kommunkontoret.
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§ 82
Informationsärende: Frånvaromätning av elever ht 2013
och vt 2014
Dnr BSL 2014/0269
Sammanfattning
Frånvaromätning av elever läsåret 2013/2014 inom Barn- och skolförvaltning
Lunds stad gällande:
Generella rutiner
Orsaker till giltig frånvaro
Giltig frånvaro läsåret 2013/2014 år 1-9
Orsaker till ogiltig frånvaro
Ogiltig frånvaro läsåret 2013/2014 år 1-9
Ämne där den ogiltiga frånvaron är större
Genomförda åtgärder
Förebyggande åtgärder
Framgångsfaktorer
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för redovisningen.
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§ 83
Informationsärende: Sammanställning av
skolinspektionens tillsynsbeslut 2014 gällande
förskoleklass och grundskola
Dnr BSL 2014/0211
Sammanfattning
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Lunds kommun under våren 2014.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av förskola, fritidshem, grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet är att bidra till en bättre skola med
bättre resultat. Tillsynen innebär att Skolinspektionen kontrollerar att huvudmän
och rektorer följer de lagar och författningar som gäller för verksamheten. När
tillsynen i en skola är avslutad får huvudman och rektor ett beslut som ger en
kort sammanfattande bild av verksamheten
Genomgång och redovisning av resultatet från skolinspektionens tillsynsbeslut
vad gäller förskoleklass och grundskola.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.
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§ 84
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 24 september
2014:

Huvudområde A: Gemensamt, delområde 16 ekonomi
Beslut om att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag 116 tkr för inköp av
inventarier och utrustning för förskoleklass och fritidshem samt begära utökad
driftsram för täckande av driftskonsekvenser för Lerbäckskolan med 13 tkr år
2014 och full helårseffekt om 27 tkr fr o m 2015-2020.
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör

Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Orkesterparkens förskola: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån medicinska
skäl för perioden 2014-09-01 tillsvidare.
Nr 22/14
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Orkesterparkens förskola: Dispens gällande utökad vistelsetid p g a studier fr o
m 2014-09-01 t o m 2014-12-12.
Nr 23/14
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Torpens förskola: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån medicinska skäl
och studier fr o m 2014-09-01 t o m 2014-12-31.
Nr 24/14
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Sagostundens förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid med
anledning av otillräckliga skäl
Nr 25/14
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån personliga skäl.
Nr: 26/14
Delegat: Gunilla Cederholm, tf skolområdeschef
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Vipeholms förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid med
anledning av otillräckliga skäl (syskons skoltid).
Nr 27/14
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Vipeholms förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid med
anledning av otillräckliga skäl (syskons skoltid).
Nr 28/14
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Förskolan Källbyskolan: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån medicinska
skäl för perioden 2014-08-25 t o m 2014-12-19.
Nr 29/14
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Spelmannens förskola: Dispens gällande deltagande utöver grundblocket med
anledning av föräldraledighet för under VT 2014 t o m HT 2015
Nr 30/14
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Förskolan Grynmalaregården: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån
personliga skäl för perioden 2014-06-18 t o m 2014-07-04 samt 2014-08-04 t o
m 2014-08-18.
Nr 31/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Hårfagre förskola: Dispens gällande utökad vistelsetid med anledning av ändrad
arbetssituation. Beslutet gäller t o m 2014-08-29.
Nr 32/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Hästskons förskola: Förlängd dispens gällande utökad vistelsetid under den tid
modern är arbetssökande fr o m 2014-01-07 t o m 2014-12-19. Om förändring i
behov skulle uppstå under ovanstående tid, måste ny dispensansökan inlämnas
alternativt annulleras detta beslut.
Nr 33/14
Delegat: Katarina Kristensson, skolområdeschef
Förskolan Röda stugan: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån obekväma
arbetstider. Beslutet gäller VT 2014 t o m HT 2014.
Nr 34/14
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Förskolan Ormen Långe: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån personliga
skäl. Beslutet gäller för perioden 2014-06-14 t o m 2014-07-04 samt 2014-08-11
t o m 2014-08-18.
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Nr 35/14
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål
Nr 1-33/14
Delegat: rektor

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 12:
Beslut om särskoletillhörighet för eleverna RA 070109****, ZG 040919****
samt HK 050818****
Nr 8/14
Delegat: Ingrid Kanje, skolområdeschef

Huvudområde D: Övriga ärenden, delområde 7 Beslut i fall som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas
Beslut om att begära förhyrning av Byggnad 86 på S:t Larsområdet med syfte att
bedriva förskoleverksamhet.
Delegat: Lars Hansson, nämndsordförande

Tillsvidareanställningar:
Nr 120-225

Visstidsanställningar:
Nr 227-405

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta delegationsbesluten till protokollet.
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§ 85
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Sammanfattning
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som hittills
inregistrerats 2014-08-13--2014-09-15 redovisas för nämnden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
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§ 86
Anmälningar
Dnr BSL 2014/0219
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 24 september
2014:
Reglemente för partistöd samt arvode till förtroendevalda. Protokollsutdrag KF
2014-08-28 § 142
Förtroendevaldas rätt till omställningsstöd och pension. Protokollsutdrag KF
2014-08-28 § 143
Beslut från Servicenämnden avseende kommungemensamt styrdokument för
kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2015.
Protokollsutdrag KS 2014-08-13 § 186
Klimatmålsprövning 2014. Protokollsutdrag KF 2014-08-28 § 149
Uppdatering av Riktlinjer avseende användning av datorer, Internet och epostsystem i Lunds kommun. KS beslut 2014-09-03 § 229
Riktlinjer för mutor och korruption. KS beslut 2014-09-03 § 228
Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2014-08-25
Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2014-09-15
Omdisponering av förvaltningslokaler på grund av utbildningsnämndens behov
av nya utbildningsplatser. Protokollsutdrag KS 2014-08-13 § 189;
Protokollsutdrag KF 2014-08-28 § 146
Protokoll fört vid besiktning av skolskjutsvägar och skolskjutshållplatser inom
Centrum- Torn skolområdet 2014-08-18
Fokus Dalby - slutrapport. KS beslut 2014-08-13 § 190
Personalstrategisk handlingsplan 2015-2016. KS beslut 2014-08-13 § 187, med
tillhörande protokollsbilagor
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2015.
Protokollsutdrag KS 2014-08-13 § 186

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

27

2014-09-24

Fördelning av medel Hedda Hylanders fond läsåret 2014/2015
Protokoll från kommunala handikapprådet 2014-05-20
Uppföljning av Handikapplanen i Lunds kommun – Full delaktighet för alla,
Protokollsutdrag KF 2014-06-11&12 § 212; KS beslut 2014-03-19 – Revidering,
Delaktighet för alla, med tillhörande protokollsbilagor
Beslut om läsårstider 2015/2016, BSF Lunds stad
Beslut från Miljönämnden om anmälan av lokal för Mårtenskolan respektive
Munspelet
Nämndernas lokalbehov och investeringsbehov 2015-2017.
Planeringsförutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP).
Protokollsutdrag KF 2014-06-11&12, med tillhörande protokollsbilagor. KS
beslut 2014-05-27 § 168
Revidering av LundaEko 2013. Förslag till Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling – LundaEko II. Protokollsutdrag KF 2014-05-22 § 95, 2014-04-24 §
77; KS beslut 2014-04-29, med tillhörande protokollsbilaga
Förslag till Energiplan för Lunds kommun 2013. Energiplan för Lunds kommun
2014 – 2017. Protokollsutdrag KS 2014-05-22 § 99, KS 2014-05-07 § 133; KS
förslag till beslut 2014-04-14
LundaMats III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun.
Protokollsutdrag KF 2014-05-22 § 100; Protokollsutdrag KS 2014-05-07 § 131;
KS förslag till beslut 2014-04-15
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 87
Skoldirektören informerar
Sammanfattning
Skoldirektör Mats Jönsson informerar om följande:
Samtliga skolledare ska på ett tvådagarsinternat i Helsingör. Temat för i år är
”Bedömning för lärande ur ett ledarskapsperspektiv”. På programmet står bland
annat en föreläsning av Anders Jönsson, biträdande professor i
naturvetenskapernas didaktik från Högskolan i Kristianstad.
Kommundirektörens ledningsgrupp har besökt Dresden för att bl a titta på det
tyska skolsystemet.
Skolområdescheferna kommer, när det gäller BFL-arbetet att fungera som
samtalsledare till förskolechefer och rektorer.
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