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Diarienummer

2016-02-04

BSL 2015/0718

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47,
torsdagen den 4 februari 2016 klockan 18.00 - 21:30.

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)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Simon Årnes (C)
Samuel Körner Lilja (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard (M)

Ersättare

Ilirjana Metaj (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Mats Hansson (SD)
Max Eskilsson (C)
Baharan Raoufi (FI)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Övriga

Mats Oscar Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSF Lunds stad
Tomas Ekstedt, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSF Lunds stad
Anna Medin, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Britt Steiner, Planeringschef, Kommunkontoret
Magdalena Titze, Budgetchef, Kommunkontoret
Bengt Henricson, Administrativ chef, Skolområde Centrum/Väster
Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas riksförbund

Justerare

Mårten Spanne (S) med Vera Johnsson (M) som ersättare

Paragrafer

§ 1-18

Plats och tid för justering BSF Lunds stad, Stora Södergatan 47, onsdagen den 17 februari
kl 17:30
Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Mårten Spanne (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2016-02-04

Paragrafer

§ 1-18

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-03-11

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§1

Information: Områdeslokalplan för
Centrum/Väster 2016-2020, Centrum
del 2

Dnr BSL 2015/0559

Sammanfattning
Information om Områdeslokalplan Centrum/Väster 2016-2020, centrum
del 2 med utgångspunkt i utsänd presentation.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§2

Fastställande av Områdeslokalplan för
Centrum/Väster 2016-2020, del 1

Dnr BSL 2015/0480

Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en remissversion som skickats 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 2016-2020, Centrum del 1.

Beslutsunderlag
Reviderad Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2016-2020, Centrum
del 1 – beslut, 2016-01-15 Dnr BSL 2015/0480
Bilaga 1, Sammanställning av inkomna remissvar ang. Områdeslokalplan
för Centrum - Väster 2016-2020, Centrum del 1, 2016-01-14
Remiss Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1
– beslut om remiss, 2015-10-21
BSNLS Protokollsutdrag 2015-10-14 §13 Områdeslokalplan för
Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1 – beslut om remissförfarande

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar nämnden beslutar att bordlägga ärendet
Lars Hansson (L) instämmer i Monica Molins yrkande.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Skolområde Centrum-Väster
Skolområde Centrum-Torn
Skolområde Norra Fäladen
Skolområde Järnåkra-Klostergården
Skolområde Linero-Tuna-Östra Torn
Fackliga organisationer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Tekniska Förvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§3

Begäran om utökat Inventarieanslag
för Västra skolan (Prästängsskolan)

Dnr BSL 2015/0820

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2015 om Ekonomi-och
verksamhetsplan 2016-2018 med investeringsramar (EVP 2016-2018),
vilket inkluderade ett beslut om inventarieanslag 3200 tkr till Västra
skolan i Stångby (Prästängsskolan). Mot denna bakgrund föreligger här
förslag till begäran om inventarieanslag för inköp av inventarier och
utrustning om 3200 tkr år 2016 och om utökad driftsram för
tillkommande kapitaltjänstkostnader med 397 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 18 januari
2016.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

att

hos kommunstyrelsen äska inventarieanslag med 3200 tkr år 2016
för inköp av inventarier och utrustning till Västra skolan i Stångby
(Prästängsskolan)
hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 397 tkr från
och med år 2017 för täckande av ökade driftskonsekvenser för
Västra skolan i Stångby (Prästängsskolan)

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelning
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§4

Beställning av 300-enhet Sagoeken

Dnr BSL 2015/0819

Sammanfattning
Beställningen gäller en flexibel enhet för 300 barn i åldern 1-9 år enligt
bifogat Lokalprogram 2015-08-28, rev 2015-12-15. Den nya enheten är
ett led i områdeslokalplanen för Norra Fäladen och planeras byggas på
Kämnärsrätten där de så kallade Fyrklöverhusen står idag.
Förskolan/skolan är placerad i bottenvåningen av ett bostadskvarter med
bostäder i 4-5 plan ovanpå.
Projektet finns med i Lunds kommuns investeringsram.

Beslutsunderlag
Beställning av 300-enhet Sagoeken, 2016-01-07, Dnr BSL 2015/0819
Lokalprogram för Kämnärsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk
F-3 för 300 barn/elever i åldern 1-9 år, 2015-08-28, rev 2015-12-15
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, 2015-09-04,
Dnr BSL 2015/0701
Ny flexibel 300 enhet på Kämnärsrätten inkl lokalprogram, 2014-09-05,
Dnr BSL 2014/0271
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018 ,
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

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

att

Justerare

hos kommunstyrelsen beställa en ny flexibel enhet, placerad på
Kämnärsrätten, med plats för 300 barn/elever enligt bilagan
”Lokalprogram för flexibel enhet för 300 barn/elever daterad 201508-28, rev 2015-12-15”. Lokalerna önskas tas i bruk inför skolstart
hösten 2017.
finansiering sker inom Lunds kommuns investeringsram.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
”Vi vill påtala oro avseende trafiksituationen runt Sagoeken avseende
buller och luftföroreningar samt säkra vägar till och från enheten. Det är
också angeläget att utemiljön utformas på bästa sätt med syfte att nå en
tillräckligt hög kvalité på det nödvändiga pedagogiska rum den utgör.”
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i protokollsanteckningen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (27)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§5

Beställning av ny idrottshall samt
lokaler för praktisk-estetiska ämnen
samt ytterligare kompletteringar till
Fäladsskolan

Dnr BSL 2015/0564

Sammanfattning
Tjänsteskrivelsen är beställning av ny idrottshall samt lokaler för
praktisk-estetiska ämnen samt ytterligare kompletteringar till
Fäladsskolan, en återremiss med komplettering av lokalprogram för
ombyggnation. Fäladsskolan är i behov av lokalanpassning för att kunna
ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av köks-, utemiljö- och
lokalanpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek,
slöjdämnet och utökning av kökskapaciteten ingår också i beställningen.
Projektet finns med i Lunds kommuns investeringsram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Beställning av ny idrottshall samt lokaler för praktiskestetiska ämnen samt ytterligare kompletteringar till Fäladsskolan, Dnr
BSL 2015/0564, 2015-12-10
Lokalprogram för utbyggnad av Fäladsskolan, 2016-01-07
Lokalanpassningar för Svenshögsskolan, BSL 2014/0273, 2014-09-05
Områdeslokalplan Norra Fäladen 2014-2018

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar

Justerare

att

hos Kommunstyrelsen beställa en ny idrottshall samt lokaler för
praktisk-estetiska ämnen samt ytterligare kompletteringar till
Fäladsskolan för anpassning till åk 4-6 skola. Utemiljön ses över
och anpassas i samband med ombyggnaden.

att

finansiering sker inom Lunds kommuns investeringsram.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§6

Beställning av praktisk-estetiskt hus
på Östratornskolan

Dnr BSL 2015/0858

Sammanfattning
Beställningen gäller ny byggnad för praktisk-estetiska salar på
Östratornskolan.
Östratornskolan planeras enl Områdeslokalplan för Östra TornBrunnshög 2014-2018 byggas ut för att successivt ge plats till fyra
paralleller i årskurs 4-9, det vill säga 24-26 klasser med cirka 750 elever.
I utbyggnaden av Östratornskolan planeras en ny skolbyggnad i två plan
innehållande specialsalar för slöjd, bild och hemkunskap.
Lokalerna utformas med lokalytor enligt dokument daterat
2015-05-29/2015-06-24.
Framtagande av utemiljö ingår i beställningen.

Beslutsunderlag
Beställning av praktiskt-estetiskt hus Östratornskolan, 2016-01-07
Dnr BSL 2015/0858
Lokalytor PE-hus Östra Torn, 2015-11-10
Lokalytor Östra Torn, 2015-05-29/ 2015-06-24
Lokalprogram för Östratornskolan åk 4-9, 2015-03-10
Områdeslokalplan för Östra Tron-Brunnshög 2014-2018 ,
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

att

Justerare

hos Kommunstyrelsen beställa praktiskt-estetiskt hus på
Östratornskolan med tillhörande utemiljö enligt lokalytor i
dokument daterat 2015-05-29/2015-06-24.
finansiering sker inom Lunds kommuns investeringsram.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§7

Medborgarförslag avseende bättre
förutsättningar för folkhälsofrämjande
aktiviteter på väster

Dnr BSL 2015/0773

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått möjlighet att yttra sig över
ett medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för
folkhälsofrämjande aktiviteter på väster.
En medborgare önskar belysning över gräsplanerna och utbyggnad av
idrottshallen vid Fågelskolan för att kunna utöka användningen av dessa
på kvällarna och för fritidsklubbens verksamhet.
Detta berör inte verksamheten inom Barn- och skolförvaltning Lunds
stad och därför så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
överlämnas till kommunfullmäktige för att därefter remitteras till Kulturoch fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2016-01-12 dnr
BSL 2015/773.
Medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för folkhälsofrämjande
aktiviteter på väster DNR KS 2015/1075

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

medborgarförslaget avseende bättre förutsättningar för
folkhälsofrämjande aktiviteter på väster lämnas åter till
kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§8

Granskning av elevhälsan, yttrande
begärt av Kommunrevisionen

Dnr BSL 2015/0767

Sammanfattning
Revisionsfirman Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Lunds kommun granskat styrning och organisering av
elevhälsoverksamheten i kommunen. Barn-och skolnämnd Lunds stad
har fått revisionsrapporten för yttrande senast den 28 januari 2016. Barnoch skolnämnd Lunds stad har inte ett sammanträde under januari månad
och har därför begärt och fått uppskov med yttrandet till den 18 februari
2016.
Revisionsfirman Ernst & Young har funnit fyra förbättringsområden för
Barn-och skolnämnderna och Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 11 januari
2016
Granskning av elevhälsan Missiv november 2015
Granskning av elevhälsan Rapport november 2015

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande till Lunds kommuns revisorer i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande: Granskning av
elevhälsan”.

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§9

Skrivelse från RGRG om hörselstöd i
våra skolor

Dnr BSL 2015/0127

Sammanfattning
2015-12-09 beslöt Barn- och skolnämnd Lunds stad att förvaltningen ska
ta fram en projektbeskrivning för utredning och inventering av
hörselnedsatta barns och elevers pedagogiska vardag
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?
Efter utredningen återkopplas redovisningen till nämnden

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-01-12
Projektbeskrivning 2016-01-12
Barn-och skolnämnd Lunds stads beslut den 9 december 2015
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2015-12-09
Skrivelse – ”Hörselstöd i våra skolor” från S, Mp, V och F! 2015-03-18

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

anta projektplanen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§ 10

Utbildningsdepartementets Remiss
Mer tid för kunskap

Dnr BSL 2015/0794

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet remitterar betänkandet Mer tid för kunskap –
förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) till Lunds
kommun. Kommunen är en av 85 instanser. Remissvaren ska ha kommit
in till Utbildningsdepartementet senast den 29 februari 2016.
Grundskoleutredningen har på uppdrag från regeringen utrett hur en
tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder lämpligast skulle kunna
införas. I uppdraget ingick även att utreda och föreslå hur en förlängning
av skolplikten med ett år för elever som inte når behörighet till
gymnasieskolans nationella program kan utformas och införas.
Slutligen skulle utredningen överväga om erbjudande om sommarskola
för samma målgrupp och för elever i åk 8 som riskerar att inte nå
kunskapskraven.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 13 januari
2016
Utbildningsdepartementets remiss Mer tid för kunskap (BSL
2015/0794)
Utbildningsdepartementets betänkande Mer tid för kunskap –
förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

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 tjänsteskrivelsen som remissyttrande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§ 11

Resultatredovisning av måluppfyllelse
betyg åk 6-9

Dnr BSL 2016/0019

Sammanfattning
Nämnden beslöt i november 2014 om en modell för resultatrapportering
och analys vid bristande kunskapsresultat/uppföljning.
Rapport till nämnden om risker om att elever i åk 6-9 inte når
målen lämnas till nämnden i januari och augusti.
Övergripande presentation med fokus på de resultat som avvikelser.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§ 12

Information: Direkt skolpeng (remiss)

Dnr BSL 2016/0007

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt
skolpeng.
Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen
bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå förändringar.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 18 januari 2016
att remittera förslaget till barn- och skolnämnderna samt
utbildningsnämnden för yttrande med svar senast den 30 mars,
att utbildningsnämnden ska inhämta synpunkter från enskilda huvudmän
samt att vid eventuella avvikande uppfattningar ska effekterna tydligt
beskrivas i yttrandena
Nämnden informeras om det huvudsakliga innehållet i
remissen samt tidplanen för arbetet med remissyttrandet.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

tacka för informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§ 13

Återrapport kvalitetssäkring av
handlingar till nämnden

Dnr BSL 2016/0017
Nämnden informeras om utfallet hittills av det arbete med
kvalitetssäkring av handlingar som aktivt pågår och som gett positivt
resultat.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

tacka för informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-04

§ 14

Undantag från riktlinjer för resor och
transporter - rapport

Dnr BSL 2015/0859

Sammanfattning
Undantag från Kommunstyrelsens beslut om riktlinjer för resor och
transporter ska redovisas årligen i respektive nämnd. Beslut om annat
färdmedel än tåg vid resa till Stockholm och Beslut om ersättning för
resor under 5 km tur och retur (utan tecknat bilavtal) redovisas för
nämnden.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för resor och transporter, ks 2010-04-07
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2016-02-04

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna rapporten om undantag från riktlinjer för resor och
transporter.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Redovisning av delegationsbeslut
2016

Dnr BSL 2015/0856

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 4
februari:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1: Personal
Tillsvidareanställningar:
Nr 1 – 3
Visstidsanställningar:
Nr 1 – 5
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Kjällbystugans förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-03-19.
Nr 1/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Blåtunga/Ängslyckan förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad
vistelsetid utöver grundblocket vårterminen 2016.
Nr 2/10
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Vipeholms förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket vårterminen 2016.
Nr 3/10
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Hans & Greta förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad
vistelsetid utöver grundblocket.
Nr 4/16
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ladugårdsmarkens förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad
vistelsetid utöver grundblocket.
Nr 5/16
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Nr 1 – 2/16
Delegat: Rektor
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
Nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola för eleverna
O M 090427****
Nr 1/16
A K H 070903****
Nr 2/16
A S 081126****
Nr 3/16
S M 150518****
Nr 4/16
E J 060710****
Nr 5/16
D N 070821****
Nr 6/16
A B 000414****
Nr 7/16
V N 080401****
Nr 8/16
W P 070803****
Nr 9/16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

konstatera delegationsbesluten redovisade och lägga dem till
protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Anmälningar om kränkande
behandling 2016

Dnr BSL 2015/0857

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som har
inregistrerats perioden 2016-01-01- 2016-01-31 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 12 januari
2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga redovisningen till protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 4 februari

Dnr BSL 2015/0855
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 4 februari:
•

Fastställande av ersättningsbelopp till Lunds skolors
modersmålsverksamhet (UN 2015-12-16), beslut samt
tjänsteskrivelse

•

Matkupongspriser i Lunds kommun 2016 (SN 2015-12-16),
beslut samt tjänsteskrivelse

•

Åtgärder för att få budget 2016 i balans (KF 2015-11-04), beslut
samt tjänsteskrivelse

•

Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018 samt mål för nämnderna

•

Revision av informationssäkerhetspolicy (KS 2015-12-02)

•

Kommunövergripande interna kontrollmål 2016 (KS 2015-12-02)

•

BO och MUCF följebrev stärka barnrätts- och
ungdomsperspektivet, film ”Nyckeln” Grundläggande
information om barnrätts- och ungdomsperspektivet (KS)

•

MSB nationell lägesbild, samlad hantering av flyktingsituationen

•

Lokalärenden lägesrapport 2015/2016 (BSN)

•

Hedda Hylanders fond läsåret 2015/2016

•

Protokoll förskolekonferens Klostergårdsområdet

•

Beslut om avstängning

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga anmälningarna till protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Skoldirektören informerar

Skoldirektören informerar om följande:
Ny lokalplanerare till skolkontoret har rekryterats och tillträder tjänsten
om några veckor.
Kommunstyrelsens beslut att föreslå KF att från och med den 1 augusti
2016 ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva fritidshem för
barn 6-13 år.
Nya Välkomsten för mottagande av nyanlända har startat upp. Chef för
verksamheten är Camilla Lantz Jacobsson.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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