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Övriga närvarande:

Justerare

Mats Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Eva-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
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§ 88
Information om framtida digitala system för Lunds skolor
och förskolor
Dnr BSL 2014/0312
Sammanfattning
Eftersom avtal med nuvarande leverantör av lärplattform (It´s learning) och
system för dokumentation och bedömning (Unikum) går ut sommaren 2015 och
verksamheternas behov av digitala verktyg har förändrats sedan de systemen
infördes, gör Lunds skolor och förskolor nu en upphandling i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.
Protokollsanteckning
Lars Hansson (FP) noterar följande till protokollet:
Denna upphandling är av stor principiell betydelse och omfattar stora belopp.
Nämnden har inte delegerat beslut om att inleda upphandling till förvaltningen.
Jag anser därför att nämnden borde involverats i arbetet på ett tidigt stadium.
Nämnden borde också ha fattat beslut om att inleda upphandlingen, samt om
upphandlingens inriktning, avgränsning och process.
Jag anser även att elever och vårdnadshavare har engagerats i alltför låg
omfattning i arbetet med kravspecifikationer.
Tyvärr har arbetet med upphandlingen så små tidsmarginaler att nämnden är
förhindrad att ha sådana synpunkter utan att verksamheterna hamnar i ett
avtalslöst tillstånd.
Hur som helst måste nämndens roll vid framtida upphandlingar klarläggas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Förlängning av förutsättningar för Lärarlyftet II och
Förskolelyftet II 2015
Dnr BSL 2014/0297
Sammanfattning
Sedan december 2013 gäller krav på legitimation för förskollärare och lärare.
För de som blev tillsvidareanställda före juli 2011 gäller övergångsbestämmelser
fram till juli 2015, med undantag för särskolan där övergångsbestämmelserna
förlängts till juli 2018. Genom Lärarlyftet II ges lärare möjlighet att bli fullt ut
behöriga i ämnen och årskurser som de undervisar i. Konsekvensen blir annars
att läraren, då övergångsbestämmelserna upphör, inte har rätt att självständigt
sätta betyg och ansvara för den undervisning som bedrivs.
Vid studier enligt Lärarlyftet II utges ett stimulansbidrag till skolhuvudmannen.
För Förskolelyftet II, som är en kompetensutvecklingsinsats, utgår inget
statsbidrag.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har tagit beslut om förutsättningar vid
deltagande i Lärarlyftet II respektive Förskolelyftet II, sedan dessa infördes.
Förvaltningen föreslår att förutsättningarna 2014 förlängs att gälla även under
2015.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 26 september (denna
skrivelse).
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 förlänga nuvarande förutsättningar för deltagande i Lärarlyftet II respektive
Förskolelyftet II att gälla under 2015, vilket innebär att respektive skolområde
tilldelas 25 000 kronor per 15 högskolepoäng och termin avseende Lärarlyftet II
och 12 500 kronor per 7,5 högskolepoäng avseende Förskolelyftet II.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Remiss: En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds
kommun
Dnr BSL 2014/0287
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt förslaget ”En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun” på remiss till samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 augusti 2014, § 124
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18
Förstudie Förbättrad medborgarservice 2014-02-28
Rapport från servicemätning våren 2014 Medborgarkontor i Kristallen
Utredning till möjligheter till utveckling av medborgarkontor, 2011
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-10-03
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 som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stad
tjänsteskrivelse över förslag En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds
kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Utbildningsdepartementets remiss av promemoria Internationella skolor
Dnr BSL 2014/0281
Sammanfattning
Utbildningsdepartementets promemoria innehåller förslag på förändringar av
förutsättningarna för internationella skolor. Det föreslås bland annat i
promemorian att en kommun skall kunna vara huvudman för en internationell
skola. Ur promemorian framgår att ändringarna föreslås börja gälla från och med
2015-07-01. Barn- och skolförvaltningen instämmer i förslaget att låta en
kommun få vara huvudman för en internationell skola. Förvaltningen anser dock
att förslaget att utöka målgruppen för de fristående huvudmännen med elever där
en eller båda vårdnadshavarna talar skolans undervisningsspråk är mycket
tveksamt och hävdar också att möjligheten för fristående internationella skolor
att ta ut avgifter samtidigt som de erhåller kommunalt bidrag inte är att ge lika
möjligheter för huvudmännen.
Yttrandet över föreliggande ärende har handlagts i samarbete med
Utbildningsförvaltningen och Barn- och skolförvaltning Öster.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria ”Internationella skolor”, 2014-09-02.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-10-06.
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 som eget yttrande till Kommunkontoret översända förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 15 oktober
2014.
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Blåtunga: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid med
anledning av otillräckliga skäl.
Nr 36/14
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, 4: Beslut om annan placering av elev
än vårdnadshavarens önskemål
Nr 34-42/14
Delegat: Rektor

Tillsvidareanställningar:
Nr 226-231

Visstidsanställningar:
Nr 406-431

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta delegationsbesluten till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Sammanfattning:
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som hittills
inregistrerats 2014-09-16--10-08 redovisas för nämnden.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Anmälningar till nämndsammanträdet den 15 oktober
Dnr BSL 2014/0324
Sammanfattning:
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 15 oktober
2014:
 Revidering av information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds
kommun (Protokollsutdrag KS 2014-10-01 § 253).
 Delårsrapport per den 31 augusti 2014 för Lunds kommun (Protokollsutdrag
KS 2014-10-01 § 255).
 Protokoll BSNLS AU 2014-10-01 § 64
 Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2014-10-13
 Motion från Petter Forkstam (MP) ”Barns integritet på nätet”
Protokollsutdrag KF 2014-09-25 § 178

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Extra ärende: Utredning för extra idrottshall i Stångby
(beställning)
Dnr BSL 2014/0331
Sammanfattning
Utredning med kostnadskalkyl för utökning av idrottshall i Stångby som tillfällig
paviljong med 1 salsposition.
Beslutsunderlag
Beställning den 15 oktober 2014.
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2014.
Lokalprogram från Barn- och skolförvaltning Lunds stad den 12 september
2014.
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 hos Lundafastigheter beställa utredning inkl. kostnadskalkyl avseende
utökning med en salsposition för idrott inkl. omklädning och förråd.
att delegera till ordförande att efter samråd med presidiet fatta beslut om
beställning utifrån ovanstående kalkyl och utredning
att understryka vikten av en mycket snabb handläggning i frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Skoldirektören informerar
Dnr BSL 2014/0346
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Förvaltningens syn på Skolverkets statistik över behöriga lärare som nyligen
presenterats i Sydsvenskan. Ett pressmeddelande som förtydligar statistiken och
förklarar varför bilden i tidningen blivit missvisande kommer inom kort.
LETT 2014- Lund Education och Technology Transformation: En digital
inspirationseftermiddag för Lunds stads lärare till vilken samtliga
nämndsledamöter inbjuds att delta. Platsen är Fäladsgården och tiden är kl 16-18
den 16 oktober.

Justerare

Utdragsbestyrkande

