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Justerare

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

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

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 66

Informationsärende: Strategier,
aktiviteter och indikatorer till
nämndmålen

Dnr BSL 2016/0342

Sammanfattning
Information och diskussion rörande Barn- och skolnämnd Lunds stads
utvecklingsmål och indikatorer för år 2016-2018.
Fortsatt arbete i dialog mellan förvaltningen och nämndens presidium.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 67

Informationsärende: Redovisning av
måluppfyllelse åk 1-9

Dnr BSL 2016/0456

Sammanfattning
Övergripande presentation med fokus på de resultat som sticker ut.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 68

Informationsärende: Redovisning av
frånvaro för läsåret 2015/2016

Dnr BSL 2016/0448

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad rapporterar årligen en
sammanställning av den anmälda och oanmälda frånvaron.
Sammanställningen kompletteras med rektors kommentarer kring den
oanmälda frånvaron.
De flesta av skolorna använder sig av verksamhetssystemet skola24 för
att registrera frånvaro. Några få använder sig fortfarande av listor eller
liggare. Frånvaron registreras som anmäld (giltig) eller oanmäld (ogiltig).
Cirka 60 procent av eleverna har en liten eller obefintlig anmäld
frånvaro. Cirka 64 procent har ingen oanmäld frånvaro.
Orsaker till anmäld frånvaro är främst sjukdom och ledighet. Orsaker till
den oanmälda frånvaron är främst att vårdnadshavare inte anmäler
sjukdom, sen ankomst och skolk.
För att minska den oanmälda frånvaron gäller det att arbeta
förebyggande. En god lärande miljö samt goda relationer med både
elever och vårdnadshavare är grunden för ett gott skolklimat som präglas
av trygghet och arbetsro.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2016, BSL 2016/0448

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 69

Beslut om Planeringsunderlag för
lokalplan 2017-2021

Dnr BSL 2016/0455

Sammanfattning
Lunds kommun har infört en ny investeringsprocess som påverkar Barnoch skolnämnd Lund stads lokalplanering. Den nya
investeringsprocessen ställer krav på förändringar för nämndens egen
process kring lokaler.
Ärendet innehåller de planeringsförutsättningar som ska styra
framtagande av en ny lokalplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28 Beslut om Planeringsunderlag för lokalplan
2017-2021
Scenario 2021 Centrum torn 2016-08-31
Scenario 2021 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården 2016-08-31
Scenario 2021 LSR 2016-08-31
Scenario 2021 Linero - Råbylund, Tuna - Mårtens fälad, Östra torn Brunnshög 2016-08-31
Scenario 2021 Norra fäladen 2016-08-31
Huvuddokument 31 augusti 2016-08-31
Befolkningsprognos förskola 2016-09-28

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar
att fastställa ”Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021”,
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med nämndens
lokalbehov enligt ”Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021” samt
att ha ”Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021”, som underlag för
investeringsäskanden vid nämndens sammanträde i december 2016.
Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i Elin Gustafssons
yrkande.
Lars Hansson (L) yrkar i första hand
att ärendet bordläggs och i andra hand
att ärendet avslås.
Mattias Horrdin (C) och Vera Johnsson (M) instämmer i Lars Hanssons
förstahandsyrkande.
Monica Molin (S) yrkar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

att nämnden fattar beslut i ärendet idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Hanssons m fl bordläggningsyrkande mot
avslag och finner att nämnden beslutar att avslå bordläggningsyrkandet.”
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Monica Molins yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins yrkande: Yanira
Difonis (MP). Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V), och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl
yrkande: Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), AnnCharlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Ursula Savonius (L) och
Mats Hansson (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

bordlägga ärendet.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 70

Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13 i
Lund, Lunds kommunGranskningshandling

Dnr BSL 2016/0551

Sammanfattning
Ärendet avser granskning av detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13. Barn
och skolnämnden yttrade sig enligt nedanstående på nämndsammanträde
2016-06-08. Det har i ärendet inte tillkommit något nytt som föranleder
att nämnden behöver förändra sitt yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28 Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13 i Lund,
Lunds kommun- Granskningshandling
BN Tjänsteskrivelse 2016-04-01 Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13
BN Planbeskrivning 2016-04-01 Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2016-04-01
Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13
BN Beslut 2016-04-14 § 78 Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13. Samråd
BN Underrättelse-Samråd 2016-04-29 Detaljplan för Sankt Jakob 4 och
13 – Nämnder
BN Utlåtande efter samråd 2016-08-18 Detaljplan för Sankt Jakob 4 och
13
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2016-09-07
Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13
BN Planbeskrivning 2016-09-07 Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13
BN Underrättelse-Granskning 2016-09-23 Detaljplan för Sankt Jakob 4
och 13 - Nämnder

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

som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse 2016-09-28
Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13 i Lund, Lunds kommunGranskningshandling

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 71

Delårsrapport per den 31/8 med
prognos 2016 för Barn- och
skolnämnd Lunds stad

Dnr BSL 2016/0377

Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 augusti 2016 till
kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och
ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i
förhållande till mål och ekonomiskt utrymme.
Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett nollresultat i
förhållande till budgetramen på 1 712,3 mnkr. Prognosen har inga
volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för direkt
skolpeng.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 13 september
2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2016 för BSN Lunds
stad och översända den till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelning
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 72

Begäran om utökad driftsram för
skolkontoret och LSR

Dnr BSL 2016/0443

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader i
samband med kommunledningens beslut om extern förhyrning av
kontorslokaler vid Stora Södergatan 47/49. Barn- och skolförvaltning
Lunds stad flyttade från Arkivgatan och Observatorieparken till de nya
lokalerna på grund av utbildningsförvaltningen stora behov av fler
skollokaler. Flytten har inneburet ökade lokalkostnader. Förslaget
innebär begäran om utökad driftsram med 570 tkr från och med år 2016
till avtalstidens slut.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 juli 2016.
Internhyreskontrakt för lokal 1820-A-01-01
Internhyreskontrakt för lokal 1820-A-04-01
Internhyreskontrakt för lokal 1144-BAA-L2-01
KS Tjänsteskrivelse 2014-06-26 omdisponering av fövaltningslokaler
KS Protokollsutdrag 2014-08-13 § 189

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram till följd av ökade
lokalkostnader med 570 tkr per år från 2016 till avtalstidens slut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 73

Begäran om utökad driftsram för
Källbyängars förskola och
Prästängskolan

Dnr BSL 2016/0426

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2016
för Prästängsskolan och Källbyängars förskola. Kostnaderna avser nya
objekt. Förslaget innebär begäran om utökad driftsram med 6 839 tkr år
2016 och med full helårseffekt om 8 390 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 18 augusti
2016.
Internhyreskontrakt för lokal 1095-A-01-01
Internhyreskontrakt för lokal 1232-BAA-L01-01

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

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 6 839 tkr år
2016 och med 8 390 tkr från och med år 2017 avseende
tillkommande lokalkostnader.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 74

Yttrande över remiss i ärende
”Uppdrag från kommunfullmäktige
2014-09-25, § 176 om att ta fram en
handlingsplan för nationella
minoritetsgruppers rättigheter”

Dnr BSL 2016/0427

Sammanfattning
Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till strategi och
handlingsplan avseende nationella minoriteters rättigheter som är
framtagen i samråd med 5 organisationer som företräder de nationella
minoriteterna i Lund. Handlingsplanen och strategin har lämnats över till
skolförvaltningarna för yttrande.
Barn och skolförvaltning Lunds stad besvarar de punkter som berör
förvaltningens verksamheter. Förvaltningen instämmer i förslagen som
avser information till barn, elever, personal och vårdnadshavare men
instämmer inte i förslaget att inventera språkkunskaper hos barn/elever
och personal. Förvaltningen anser att ett upprättande av ett register över
språkkunskaper gränsar till att upprätta ett register över etnicitet och i
Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer
med utgångspunkt från etniskt ursprung.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Yttrande över ”Handlingsplan och
strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter” den 1 september 2016 dnr BSL 2016/0427.
maj 2016 dnr KS 2014/0718.
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den
12 maj 2016 dnr KS 2014/0718, § 113.

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

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse, Yttrande över ”Handlingsplan och strategi för

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter”
2016-09-01.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 75

Uppföljning av delaktighet för alla

Dnr BSL 2016/0232

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning- Delaktighet för alla- är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder. Planen syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016 och det är nu dags för uppföljning av nämndernas
arbete med planen.
Planen omfattar sju strategiområden och handlingsplanen för 2014-2016
innehåller ett antal åtgärder inom ramen för varje område. Nämnderna
ska nu redogöra för genomfört och planerat arbete inom varje relevant
område.
För barn- och skolnämnd Lunds stad har följande områden ansetts vara
aktuella för uppföljning och redovisas här nedan: Attityder och
bemötande, information och kommunikation, fysisk miljö samt
utbildning och arbete.
Attityder och bemötande
När det gäller att inkludera tillgänglighetsperspektivet i nämndens
verksamhetsplaner styrs detta område av tunga och förpliktigande
nationella styrdokument som skollag och läroplaner.
Nämnden representeras av ledamöter i Handikapprådet.
På tjänstemannanivå har chefen för Lsr utsetts som samordnare för
tillgänglighetsfrågor och lämpliga utbildningsinsatser inom området är
under inventering.
Information och kommunikation
Målen kring information uppfylls helt eller delvis tillsammans med de
andra skolförvaltningarna och kommunkontoret. Alla sidor på
webbplatsen är inte klarspråk fullt ut, men en översyn kommer att göras
under hösten.
Fysisk miljö
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är beställare av ombyggnation och
nybyggnation till Lunds kommuns serviceförvaltning. I lokalprogram
som utgör underlag för beställningar redovisas att ”Lunds skolor ska vara
ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Kommunens särskolor har särskilt anpassade och ändamålsenliga lokaler.
Utöver detta finns rutiner för specifika anpassningar för barn/elever med
hörsel- eller synnedsättningar samt för barn/elever med rörelsehinder.
Utbildning och arbete
Utbildning
Vad gäller resurser till förskola och skola så fördelas de i en direkt
skolpeng i form av en grundresurs som också innehåller medel för
stödinsatser. Utöver grundresursen finns även möjligheten att få ett
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet fördelas utifrån ett individuellt behov
och ansökningarna bedöms av Lsr för friskolorna och av
skolområdeschefen i BSF Lunds stad för våra grundskolor.
Arbete
Förvaltningens mångfaldsplan 2016 – 2018 har ett likabehandlingsperspektiv som utgångspunkt enligt Diskrimineringslagens olika
diskrimineringsgrunder.
Inom förvaltningen anställs i den mån det är möjligt personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, genom
arbetsmarknadspolitiska insatser.
Vid rekrytering tas hänsyn till om det finns redan anställda medarbetare
som är i behov av omplacering till annat arbete av medicinska eller andra
skäl.

Beslutsunderlag
Uppföljning av delaktighet för alla BSFLS tjänsteskrivelse BSL
2016/0232, 2016-09-28
Uppföljning av delaktighet för alla, Vård och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, VOO 2016/0199, 2016-04-18
Handikapplan beslutat av KS 2014-04-01 och KF 2014-06-11

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 uppföljningen till vård-och omsorgsförvaltningen

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 76

Sammanträdestider BSNLS år 2017

Dnr BSL 2016/0477

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta om sammanträdestider
enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25 § 155

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 sammanträdestider för Barn- och skolnämnd Lunds stad i
enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer
Rektorer
Skolkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 77

Redovisning av delegationsbeslut
2016

Dnr BSL 2015/0856

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet
den 28 september 2016:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1, personal, nr 8:
Fastställande av måltidspriser för personal:
Måltidspris för personal inom BSN Lunds stad 54 kronor.
Nr 1/16
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Ormen Långe: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket under höstterminen 2016.
Nr 13/16
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Källbystugans förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-09-30.
Nr 14/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Röda Stugan förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-08-31.
Nr 15/16
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Lilltrollets förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-12-31.
Nr 16/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Grynmalaregårdens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad
vistelsetid utöver grundblocket t o m 2016-12-31.
Nr 17/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (23)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Källbyängar förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-12-31.
Nr 18/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Källbystugan förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-12-31.
Nr 19/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Röda Stugan förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-10-31.
Nr 20/16
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Arkens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket t o m 2017-01-15.
Nr 21/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Arkens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket t o m 2016-12-31.
Nr 22/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Körsbärets förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2017-06-30.
Nr 23/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Körsbärets förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2016-12-31.
Nr 24/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Arkens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket t o m 2017-01-15.
Nr 25/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Källbystugans förskola: Beslut att avslå ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket.
Nr 26/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef

Justerare
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Dagbarnvårdare: Beslut att avslå ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket.
Nr 27/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola
Särskoletillhörighet för eleven JA 100102****
Nr 25/16
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum
Beslut om mottagande i grundsärskola
Inriktning särskola för eleven AL 030607****
Nr 26/16
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum
Beslut om mottagande i grundsärskola
Särskoletillhörighet för eleven AEB 040615***
Nr 27/16
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 september
2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

konstatera delegationsbesluten redovisade och lägga dem till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande

20 (23)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 78

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 28 september

Dnr BSL 2016/0470

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till nämndsammanträdet den 28 september:

Justerare

•

Protokollsutdrag 2016-09-07 angående Uppdrag från
kommunfullmäktige om att utreda outsourcing av
företagshälsovården samt reservation från M, L, C och KD, (KS
2016/0233).

•

Protokollsutdrag 2016-08-10 angående Sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017 samt
tjänsteskrivelse, (KS 2016/0665).

•

Protokollsutdrag 2016-08-10 angående Inkommen skrivelse om
att inrätta ett projekt för romer i Lund (KS 2014/0050),
reservation från Sverigedemokraterna samt från M, L och C samt
tjänsteskrivelse från Kommunkontoret.

•

Protokollsutdrag 2016-08-10 angående Igångsättningstillstånd
för Körsbärets förskola, Järnåkrarna 1, Lund, reservation från M,
L och K samt Beställning av Körsbärets förskola, Järnåkrarna 1,
Lund. (KS 2015/0882).

•

Protokollsutdrag 2016-08-25 angående Uppdrag från
kommunfullmäktige om att kartlägga förutsättningarna för att
förbättra elevhälsan (KS 2015/0685), protokollsutdrag från
kommunstyrelsen 2016-08-10 samt tjänsteskrivelse från
kommunkontoret.

•

Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m. av allmänna
handlingar. Antagen av KF den 25 augusti 2016, § 152.

•

Protokollsutdrag 2016-08-10 angående Uppdaterade riktlinjer för
behandling av personuppgifter och riktlinjer för webbpublicering
av personuppgifter (KS 2016/0075) Tjänsteskrivelse 2016-09-27
2(2).

•

Protokollsutdrag 2016-08-10 angående Slutrapport Fokus
Veberöd (KS 2012/0460) samt tjänsteskrivelse 2016-06-22 från
kommunkontoret.

•

Protokollsutdrag 2016-09-07 angående Riktlinjer vid nybyggnad
enligt Miljöbyggnad (KS 2016/0139) samt tjänsteskrivelse 201608-31 från kommunkontoret.
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•

Protokollsutdrag 2016-09-05 angående Anvisningar och tidplan
för strategi och planeringsprocessen inför EVP 2018-2020 från
kommunstyrelsens arbetsutskott och från kommunstyrelsen (KS
2016/0789), Anvisningar och tidplan för strategi- och
planeringsprocessen inför EVP 2018-2020, tjänstskrivelse 201608-30 från kommunkontoret, missiv 2016-09-05 till
kommunstyrelsen samt reservation 2016-09-05 från L.

•

Riktlinjer för behandling av personuppgifter. Antagna av
kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 256.

•

Samverkan på förvaltningsnivå: Samverkansprotokoll
2016-09-26

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 28 september
2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

konstatera delegationsbesluten redovisade och lägga dem till
handlingarna.
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§ 79

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Fritidshemmen för de äldre barnen som nu sorterar under nämndens
ansvarsområde. Fritidshemmen ska komplettera skolan och tydligare
kopplas till läroplanen. Inskrivningstalen behöver följas upp och det finns
ett behov av digitala verktyg för att enkelt kunna stämma av närvaro.
Rekrytering av fritidsledare till kombinationstjänster pågår.
Invigningen av vår senaste förskola Källbyängar som är den 6/10 kl
14:00.
Rekryteringsläget för lärare, där förvaltningen hittills varit skonad från
alltför stor läraromsättning. Omsättningen har nu blivit högre men det har
samtidigt också blivit lättare att rekrytera.

Justerare
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