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Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan, 2015-12-09
klockan 18.00–22.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD), t o m § 6, kl 19:40
Simon Årnes (C), t o m § 10, kl 20:50
Samuel Körner Lilja (KD)

Tjänstgörande ersättare

Jerker Karlsson (M), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP)
Mats Hansson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD)
fr o m § 7 - § 10, kl 21:25
Max Eskilsson (C), fro m § 11

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S), From § 4, kl 18:35
Per-Arne Lundgren (S)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)
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Mats Jönsson, Skoldirektör, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Ann-Britt Svensson, Ekonom, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, Barn- och skolförvaltning
Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, Barn- och skolförvaltning
Lunds stad
Patrik Löfstrand, Ekonom, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Anita Bengtsson, HR-chef, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Anna Medin, Lokalplanerare, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Ingrid Ståhl, HR-konsult, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Emma Möller, Utvecklingsledare, Barn- och skolförvaltning Lunds
stad
Stefan Mattisson, Utvecklingsledare, Barn- och skolförvaltning
Lunds stad
Helene Bergman, Facklig företrädare, Lärarförbundet

Justerare

Lars Hansson (L) med Yanira Difonis (MP) som ersättare

Paragrafer

§§ 142-157

Plats och tid för justering Stora Södergatan 47, onsdagen den 16 december
Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Lars Hansson (L)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2015-12-09

Paragrafer

§ 142-157

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m fl i
Lund, Lunds kommun - samråd

Dnr BSL 2015/0701

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av studentbostäder,
bostäder, lokalgata, förskola, skola samt centrumfunktioner inom
planområdet på Norra Fäladen i Lund. Detaljplanen innehåller även ett
område för teknisk anläggning, samt en mindre yta kommunal parkmark
innehållande gång- och cykelstråk.
Centralt i området möjliggörs yta för förskola/skola genom en 3Dfastighetsbildning i bottenvåningen av ett bostadskvarter.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m fl i Lund, Lunds kommun – samråd
tjänsteskrivelse den 2015-11-23 Dnr BSL 2015/0701.
Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m fl. i Lund, Lunds kommun samrådshandling 2015-09-04 PÄ 22/2015a inkl bilagor
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden fattar beslut i enlighet med
förvaltningens förslag med följande tillägg:
att vi ser med oro på trafiksituationen i närheten av förskolan/skolan
främst avseende buller, men också luftföroreningar samt att det är ytterst
angeläget att utemiljön utformas på bästa sätt med syfte att nå en
tillräckligt hög kvalité på det nödvändiga pedagogiska rum den utgör.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

med följande tillägg överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds
stads tjänsteskrivelse "Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m fl i Lund,
Lunds kommun – samråd", som sitt yttrande över detaljplan för
Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m fl i Lund, Lunds kommun:
"Vi ser med oro på trafiksituationen i närheten av förskolan/skolan
främst avseende buller, men också luftföroreningar samt att det är
ytterst angeläget att utemiljön utformas på bästa sätt med syfte att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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nå en tillräckligt hög kvalité på det nödvändiga pedagogiska rum
den utgör."

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Bokslutsprognos 2015

Dnr BSL 2015/0713

Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en bokslutsprognos för året 2015 till
kommunstyrelsen. Bokslutsprognosen för BSN Lunds stad visar ett
nettounderskott på ca 4,5 mnkr förhållande till tilldelad ram på 1 640,3
mnkr. Volymavvikelsen motsvarar ca 2,7 mnkr som ska kompenseras
efter faktiskt antal barn och elever enligt regelverket för direkt skolpeng.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 december
2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna bokslutsprognosen för BSN Lunds stad samt översända
den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Intern kontroll - handlingsplan 2016

Dnr BSL 2015/0714

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna Lunds stad redovisar i detta ärende förslag
till kontrollmål för den interna kontrollen för år 2016. Kontrollmålen
bygger dels på de av Kommunkontoret föreslagna kommungemensamma
kontrollmålen samt nämndens egna. De av kommunkontoret föreslagna
kommungemensamma kontrollmålen är ännu ej fastställda.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 24 november
2015.
Handlingsplan för intern kontroll inom Barn- och skolnämnd Lunds stad
2016 - mall.

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag samt
att uppdra till förvaltningen att justera planen i förhållande till de nya
gemensamma kontrollmålen.
Elin Gustafsson (S) instämmer i Lars Hanssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2016
uppdra till förvaltningen att justera planen i förhållande till de nya
gemensamma kontrollmålen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Internbudget 2016

Dnr BSL 2015/0715

Sammanfattning
För år 2016 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget. Sedan
direkt skolpeng infördes 2008 har nämnden att ta ställning till vilka
funktioner /satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som ställts
till nämndens förfogande. Nämnden ska också ta ställning till fördelning
av tilläggsbeloppet för särskilt stöd.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015
Barn-och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 november
2015 med bilagorna 1-6.

Beslutsgång
Monica Molin (S) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Yanira Difonis (MP), Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Simon
Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD), Dragan Brankovic (SD), Gösta
Eklund (V) instämmer i Monica Molins yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

fastställa internbudget 2016 för Barn- och skolnämnd Lunds stad
enligt förvaltningens förslag

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Begäran om tilldelning av särskilda
medel 2016 avseende skolors
särskilda behov

Dnr BSL 2015/0774

Sammanfattning
I budgeten för 2016 finns 2 500 tkr avsatta under kommunstyrelsens
reserverade medel för skolor med särskilda behov. Medlen ska tilldelas
skolor där andelen elever med utländsk bakgrund utgör minst 1/3
samtidigt som minst 1/3 av föräldrarna har låg utbildningsbakgrund.
Tilldelning av detta begärs för fyra skolor inom Lunds stad som uppfyller
båda kriterierna.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 november
2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

för år 2016 hos kommunstyrelsen begära 2 500 tkr för skolor med
särskilda behov för tilldelning till Fågelskolan (skolår 4-9) och
Gunnesboskolan (skolår 6-9), Klostergårdskolan och
Vikingaskolan.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet – Barn- och
skolförvaltning Lunds stad 2015

Dnr BSL 2015/0711

Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med
uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Om arbetsmiljöarbetet
inte har fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras
skriftligt. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån
Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som besvaras på arbetsplatsnivå av
arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans.
Arbetsplatsernas resultat samlas till en förvaltningsgemensam rapport
och handlingsplan för förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete framöver.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad genomfördes uppföljningen
under september/oktober 2015. Utifrån enkätens resultat har förslag på
åtgärder tagits fram för det kommande året. Arbetet har skett i en
partssammansatt grupp kopplad till den förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsen, 2011-09-07, § 309
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2015.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Yanira Difonis (MP) instämmer i Elin Gustafssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

fastställa förvaltningens åtgärdsplan för systematiskt
arbetsmiljöarbete under 2016 vilket innebär att:

Utdragsbestyrkande
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Genomföra informationspass med utrymme för dialog för
samtliga chefer/skolledare i samverkan med övriga skol- och
utbildningsförvaltningar kring den nya föreskriften Organisatorisk
och social arbetsmiljö som träder i kraft 31 mars 2016.



Erbjuda utbildningar för yrkesgrupper som blir tilldelade
arbetsmiljöuppgifter t ex lärare som undervisar i ämnen med
särskilda risker, trä- och metallslöjdlärare, NO-lärare och
idrottslärare.



Genomföra utbildning för att förbättra introduktionen av
nyanställda och skapa arbetsplatsens eget anpassade
introduktionsmaterial, där även arbetsmiljö- och
samverkansfrågorna ingår.



Inventera behovet av insatser för att höja beredskapen på
skolor/förskolor inför hot- och våldsituationer.

Beslut expedieras till:
Samtliga chefer inom BSF Lunds stad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Åtgärder för att minska stressen bland
elever - beslut om projektplan

Dnr BSL 2015/0777

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått i uppdrag av Barn- och
skolnämnd Lunds stad att identifiera orsakerna till stress och hitta
åtgärder för att minska den ohälsosamma stressen för eleverna.
Tillvägagångssättet beskrivs i bifogad projektplan. Projektet beräknas
kosta 150 000 kronor + 120 arbetstimmar (utvecklingsledare). Projektet
ska redovisas, enligt förslag till projektplan, på nämndsmötet i juni 2016.
Presidiet föreslås bli styrgrupp.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2015-12-09, dnr
2015/0777.
Alliansens skrivelse ”Stressen bland elever måste minska” 2015-01-21
Projektplan ”Minskad stress för ungdomarna i Lunds kommun”
2015-12 02
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut med dnr BSL 2015/0049 § 48.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

godkänna projektplanen, ”Minskad stress för ungdomarna i Lunds
kommun”.

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Återrapport av läxhjälp

Dnr BSL 2015/0747

Sammanfattning
Undersökningen visade att 30 skolor har ordnat med läxhjälp och åtta
skolor har inte ordnat läxhjälp under 2015. De flesta skolorna har en
lärare och/eller en specialpedagog som har ansvarat för läxhjälpen. Två
skolor anordnar läxhjälp på fritidshemmet. På fem skolor är Rädda
Barnen och hjälper till med läxorna. Röda korset och Individuell
Människohjälp är på vars en grundskola.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse Uppdrag från EVP 20152017 ”att erbjuda Läxhjälp i skolan” tjänsteskrivelse BSL 2015/0747
den 2 december 2015
Ekonomi och verksamhetsplan 2015-2017 2014-11-27
Barn och skolförvaltningens projektplan 2015-11-23
Exempel på läxpolicy från Uggleskolan
Enkät till rektorerna

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen Uppdrag från EVP 2015-2017 ”att
erbjuda läxhjälp i skolan” som svar på fullmäktiges uppdrag i EVP
2015-2017.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Skrivelse från RGRG om hörselstöd i
våra skolor

Dnr BSL 2015/0127

Sammanfattning
2015-03-18 inkom en skrivelse från S, Mp, V och F! Hörselstöd i våra
skolor – Brister i användningen av hörteknik. Hur ser stödet ut till
barn/elever med hörselnedsättning i praktiken? Hur ser kunskapen ut
bland pedagoger om det stöd som behövs för att ge hörselnedsatta
barn/elever en likvärdig undervisning?
För att kunna svara på frågorna behövs en utredning. Efter utredningen
återkopplas redovisningen till nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2015-12-09,
BSL 2015/0127.
2015-03-18 Skrivelse – ”Hörselstöd i våra skolor” från S, Mp, V och F!

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar
att nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.
Simon Årnes (C) och Vera Johnsson (M) instämmer i Lars Hanssons
yrkande.
Samuel Körner Lilja (KD) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) instämmer i Samuel Körner
Liljas yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Samuel Körner Liljas m fl yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att ta fram en
projektplan i syfte att utreda och inventera hörselnedsatta barns och
elevers pedagogiska vardag

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Motion från Lars Hansson (L) och
Philip Sandberg (L) ”Likvärdig PRAO
för alla elever i kommunen”

Dnr BSL 2015/0642

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Folkpartiet
Liberalerna om ”Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Barn- och skolförvaltning Lunds
stad föreslår att PRAO-verksamheten ska avskaffas i Lunds skolor. Ett
avskaffande av PRAO skulle innebära att studie- och yrkesvägledarna i
Lunds stad får bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med lärarna så
att studie- och yrkesvägledning i högre utsträckning kan utvecklas till att
bli den integrerade del i undervisningen som det är tänkt enligt
styrdokumenten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2015 dnr
BSL 2015/0642.
Motion från Folkpartiet Liberalerna om ”Likvärdig prao för alla elever i
kommunen”, daterad 2015-10-06.
Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun, fastställd 201412-17 av skoldirektörerna för Utbildningsförvaltningen, Barn- och
skolnämnd Lund stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen att SYV i Lund ska bedrivas
utifrån huvudmannaplanen Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds
kommun, fastställd 2014-12-17 av skoldirektörerna för
Utbildningsförvaltningen, Barn- och skolnämnd Lund stad och Barn- och
skolnämnd Lund Öster på rektors ansvar.
Simon Årnes (C), Elin Gustafsson (S) instämmer i Monica Molins
yrkande
Lars Hansson (L) yrkar
att nämnden beslutar att tillstyrka motionen.
Yanira Difonis (MP) Samuel Körner Lilja (KD), Vera Johnsson (M),
Gösta Eklund (V) och Mats Hansson (SD) instämmer i Lars Hanssons
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons m fl förslag och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden beslutar om följande propositionsordning:
Ja till Monica Molins m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med fyra röster för Monica Molins m fl yrkande:
Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Simon Årnes (C) och Monica
Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl
yrkande: Yanira Difonis (MP), Jens Modéer (MP), Gösta Eklund (V),
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (L), Jerker Karlsson
(M), Samuel Körner Lilja (KD), Mats Hansson (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

tillstyrka motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (24)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 152

Information: Fokus- och målområden
2016-2018

Dnr BSL 2015/0776

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2015 om Ekonomi- och
verksamhetsplan 2016-2018 med budget för 2016, vilket inkluderade ett
beslut om att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
tillsammans med nämndpresidier och kommunens ledningsgrupp arbeta
vidare med att ta fram förslag till kommunfullmäktigemål med
indikatorer för nämnderna. Dessa kommunfullmäktigemål fastställdes av
fullmäktige den 26/11-2015.
Nämnderna fick i samband med denna process i uppdrag att arbeta fram
fokusområden med tillhörande utvecklingsmål som både kan vara en
nedbrytning av fullmäktigemålen men framförallt fristående mål i
förhållande till nämndens kärnverksamhet som regleras i reglementet.
Information och diskussion med utgångspunkt från utvecklingsdagen på
Habo gård den 24 november.
Presidiet kommer att fortsätta bereda ärendet som kommer at presenteras
på Informationsmötet den 20 januari och tas upp för beslut på nämnden
den 4 februari 2016.

Informationsunderlag
Fastställande av fokusområden och utvecklingsmål för perioden 20162018, tjänsteskrivelse den 30 november 2015 dnr BSL 2015/0776
EVP för 2016-2018
Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018 den 26 oktober 2015 dnr KS
2015/1045
Bilaga 1 Fokusområden, utvecklingsmål och motiveringar den 1 dec
2015

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 153

Rapport om barngruppernas storlek
per den 15 oktober 2015

Dnr BSL 2015/0712

Sammanfattning
Redovisning av barngruppernas storlek inom förskolan BSF Lunds stad
2012-2015.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 154

Redovisning av delegationsbeslut
2015

Dnr BSL 2015/0010

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 9
december 2015:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1: Personal
Tillsvidareanställningar:
Nr 261 – 267
Visstidsanställningar:
Nr 366 – 374
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Väderleken förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2015-12-31.
Nr 43/15
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Tirfing förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under höstterminen 2015.
Nr 44/15
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Saltkråkans förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket.
Nr 45/15
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Nr 118/15
Delegat: Rektor
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 5:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

Mottagande av elev som är folkbokförd i annan kommun. Upprättande av
interkommunalt avtal:
Nr 2-3
Delegat: Rektor
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola för eleven M A 081116****
Nr 4/15
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef Lunds skolors resurscentrum

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 1 december
2015.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

konstatera delegationsbesluten redovisade och lägga dem till
protokollet

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 155

Anmälningar om kränkande
behandling

Dnr BSL 2015/0009

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats 2015-11-01- 2015-11-30.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 1 december
2015.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 156

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 9 december

Dnr BSL 2015/0646

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 9 december:

Justerare



Edith Escobars (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i Barnoch skolnämnd Lunds stad från och med den 1 oktober (KF 201510-29 § 214)



Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering
av flyktingsituationen (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap 2015-11-17)



Revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens och
nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges beslut (KS
2015-11-04 § 366)



Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2016 (KF 2015-10-29 § 224)



Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet 2015-10-20



Flyktingmottagande i Lunds kommun KF 2015-10-29 § 221)



Personalkostnader 2015 – revidering utifrån höjda
arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 år och bilagor (KF
2015-10-29 § 2017, KS 2015-10-07 § 318 samt bilagor)



Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Lunds kommun
inklusive nämndernas delårsrapporter (KF 2015-10-29 § 216)



Skrivelse från Finsam Lund, Lunds Fontänhus, Attention Lund,
RSMH Lund, HSO Lund samt IFS Lund om kommunens ansvar
att verka för att anställa fler personer med psykiska
funktionsnedsättningar (KS 2015-11-04 § 373). Tjänsteskrivelse
2015-11-30 2(2)



Utvärdering pilotprojekt studentmedarbetare i Lunds kommun
(KS 2015-11-04 § 372)



Beställning av permanent idrottshall i Stångby (KS 2015-11-04 §
365)



Interkommunal ersättning år 2016 (KS 2015-11-04 § 363)



Protokoll Skolkonferens Järnåkraskolan 2015-11-02

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09



Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering
av flyktingsituationen (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap 2015-11-24)



Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen
(PM från SKL 2015-11-23)



Skrivelse 2015-11-26 till BSNLÖ samt BSNLS angående
skolplacering, Uggleskolan



Samverkansprotokoll BSF Lunds stad 2015-12-07 (ojusterat)

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 30 november
2015

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga anmälningarna till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 157

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Pianoforte som hyr lokaler inom förvaltningen i egenskap av en ideell
förening. Det har nu visat sig att Pianoforte är ett företag med anställd
personal som uppbär lön, vilket också påverkar hyran som ska betalas till
kommunen. Hittills har Pianoforte betalat 20 kr i månadshyra.
att förvaltningen, tillsammans med BSF Öster och
Utbildningsförvaltningen, ansökt om att få 2 studentmedarbetare som
arbetar 1 dag i veckan med ett specifikt uppdrag parallellt med sin
högskoleutbildning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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