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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-29

BSN 2018/0852

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Scandic Star, Lund, 2018-08-29 klockan 15.40–16.15

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP)
Astrid Rugsveen (M)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare

Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Alexander
Lewerentz (M)
Charlotte Svanberg (M), tjänstgörande för John Sunnqvist (KD)

Ersättare

Rita Borg (S)
Agneta Geijer (S)
Dennis Svensson (MP)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr Förvaltningschef, BSN
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN
André Levin, Ekonomichef, BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN

Justerare

Mattias Horrdin (C)

Paragrafer

§ 124-130

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund torsdag
30 augusti 2018 kl 12:00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Mattias Horrdin (C)

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Paragrafer

§ 124-130

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-31

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-24
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§ 124

Fastställande av föredragningslista och val
av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Mattias Horrdin (C). Justering
äger rum torsdagen den 30 augusti 2018 kl 12.00 på Barn- och
skolkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Remiss: Trafikutredning Lund

Dnr BSN 2018/0498

Sammanfattning
Trafikutredningen för stadsbusstrafiken i Lund har tagits fram i ett
samarbete mellan Lunds kommun, Nettbuss Stadsbussarna och
Skånetrafiken. Arbetet har pågått sedan 2014 och har tagit avstamp i
arbetet med Kollektivtrafikvision Lund 2020.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 augusti 2018
dnr BSN 2018/0498
Skånetrafiken Remiss 2018-04-05 Trafikutredning Lund

Beslut
BSN beslutar
att

som eget yttrande överlämna förvaltningens skrivelse BSN
Tjänsteskrivelse 2018-08-17 Skånetrafiken Remiss
Trafikutredning Lund.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Remiss: Barn och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället (SOU 2018:57)

Dnr BSN 2018/0903

Sammanfattning
Regeringen beslutade 22 september 2016 att tillkalla en kommitté i
form av en delegation med uppdraget att, inom ramen för satsningen
Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer – skola, kultur och
föreningsliv – runt insatser för läsning i och utanför skolan. Syftet
med uppdraget är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer
likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfulldra
läsupplevelser. Remissen innehåller bedömningar och förslag på
förbättringar i arbetet.
Läsdelegationen, som kommittén kallar sig, föreslår för förskolan
insatser för ökat läsintresse, större möjligheter för personal i
förskolan att delta i läslyftet samt stöd för ökad samverkan mellan
kommuner, BVC, folkbibliotek och förskolan i arbetet.
Rörande skolans ansvar poängteras vikten av språkutvecklande
undervisning, tidig identifiering av barn med lässvårigheter för tidiga
insatser, läsande förebilder i skolan samt arbete med att öka
läsintresset hos barnen. Tillägg i Skolverkets modul ”Läslyftet” kring
att stimulera läsintresse föreslås. Även vikten av kompetens inom
området poängteras. När det rör skolbiblioteken föreslås att
Skolinspektionen fokuserar på elevernas tillgång till skolbibliotek
inom ramen för sin regelbundna tillsyn, samt att frågan om
bemannade skolbibliotek bör utredas. Skolbiblioteken bör regleras
på förordningsnivå, åtföljt av allmänna råd från Skolverket. Även
kompetensutveckling för fritidshemspersonal föreslås.
Andra förslag som lämnas av Läsdelegationen är lovaktiviteter med
läsning, kompetensutveckling för folkbibliotekarier och uppdrag till
studieförbunden och Kulturrådet att stärka vuxnas läsande med
olika insatser för att öka läsande vuxenförebilder
För uppföljning föreslås att det inrättas ett läsråd, som främjar
samverkan mellan olika aktörer med ansvar för barns läsutveckling.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiva till de förslag som
Läsdelegationen lämnar i sitt betänkande och ser en möjlig väg att
generellt öka förmågan att undervisa språkutvecklande och
läsfrämjande genom förslagen i SOU 2018:17 ”Med
undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och
rektorers professionella utveckling” om

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger inom förskola och
skola. När det rör förslaget att öka detaljstyrningen av
skolbiblioteken kan detta i förlängningen medföra ökade kostnader
för skolorna.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018,
dnr 2018:0903
SOU 2018:57, ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället” juni 2018, dnr 2018:0903
SOU 2018:17 ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk
för lärares och rektorers professionella utveckling” 12 mars 2018,
dnr 2018:0463

Beslut
BSN beslutar
att

som remissvar överlämna Barn- och skolförvaltningens
synpunkter.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp
Utbildningschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Revidering av delegationsordning för barnoch skolnämnden

Dnr BSN 2018/0005

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Barn- och skolförvaltningen föreslår att barn- och
skolnämndens delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande
lydelser som hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör
registrerades rättigheter, och tecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas av skoldirektören med rätt
att vidaredelegera.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
dnr BSN 2018/0005
Förslag till delegationsordning för barn- och skolnämnden i Lunds
kommun jämte försättsblad

Beslut
BSN beslutar
att

fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för barnoch skolnämnden.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningen
Verksamheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr BSN 2018/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunfullmäktige
§94 Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun – 2018-05-31
§103 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget
för 2019 – 2018-06-13--14 (BSN 2018/0905)
Protokoll från kommunstyrelsen
§155 Skrivelse från Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) Lika
lön för lika arbete – även för våra sjuksköterskor – 2018-05-22 (BSN
2018/0036)
§171 Tolkning av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i
Lunds kommun samt val av kommunalråd/oppositionsråd m.m. –
2018-06-20
§174 Beslut om organisation och finansiering av särskola – 2018-0620 (BSL 2017/0233)
§175 Gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation av
omfattande behov av särskilt stöd – 2018-06-20 (BSN 2018/0078)
§195 Remiss av slutbetänkandet Med undervisningsskicklighet i
centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella
utveckling (SOU 2018:17) (BSN 2018/0463)
§199 Skrivelse från Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L) m.fl. ”Ta
ett samlat grepp om grundskolorna på Linero, Mårtens Fälad samt
Östra Torn för bättre planering och resurseffektivitet” – 2018-06-20
(BSN 2018/0021)
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
§135 Lunds kommuns befolkningsprognos – 2018-06-25
Politikerrapport (BSN 2018/0475)
2018-06-04 Blåklintens förskola
2018-06-11 Rapport från funktionshinderrådet
Skolinspektionen
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Österskolan och Killebäckskolan – beslut 2018-06-14
(BSÖ 2017/0562)
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn
i Östratornskolan – beslut 2018-06-20 (BSN 2018/0103)
Uppföljning av kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser i
Lunds kommun – beslut 2018-06-18 (BSL 2016/0586)
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Vegalyckans
skola – beslut 2018-06-20 (BSL 2017/0920)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anmälan om skolsituationen för elev vid Klostergårdsskolan – beslut
2018-06-21 (BSN 2018/0101)
Uppföljning av Skolinspektionens beslut (Svaleboskolan) om att
lämna anmälan till Lunds kommuns klagomålshantering– beslut
2018-07-03 (BSN 2018/0695)
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid
Svaleboskolan – beslut 2018-07-05 (BSN 2018/0001)
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Tunaskolan
– beslut 2018-07-26 (BSL 2017/1074)
Anmälan om skolsituationen för en elev vid Flygelskolan – beslut
2018-07-25 (BSN 2018/0672)

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018
dnr BSN 2018/0006

Beslut
BSN beslutar
att

anse anmälningarna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Anmälan av delegerade beslut

Dnr BSN 2018/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Övergripande uppgifter: Yttrande på begäran från Skolinspektionen,
BeO, DO om inte dessa är av större vikt.
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Beslut om lönesättning vid ny-, åter och förlängd
anställning. Övrig lönesättning – löneöversyn och justering av lön
under pågående avtalsperiod. Beslut om disciplinär åtgärd, skriftlig
varning, löneavdrag samt avstängning. Ansvar för
arbetsmiljöuppgifter.
Ekonomiärenden: Beslut att teckna hyresavtal inom nämndens
verksamhetsområde för externa hyresavtal med en årshyra om
maximalt 1 000 000 kr, samt beslut att säga upp lokalhyresavtal som
tecknats av delegaten. Fördelning av medel ur Hedda Hylanders fond
enligt riktlinjer.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Slutförande av skolgången efter
skolpliktens upphörande.
Chef skolkontoret delegationsbeslut, förteckning 2
Personalärenden: Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning inom
förvaltningen. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter.
Ekonomiadministratör delegationsbeslut, förteckning 3
Förskola: Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan
kommun. Yttrande inför att barn ska gå i annan kommuns
barnomsorg.
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Mottagande av elev som är
folkbokförd i annan kommun. Upprättande av interkommunalt avtal.
Yttrande inför att elev ska fullgöra skolgång i annan kommun.
Tillåtelse för barn att gå i förskoleklass/elev att fullgöra
skolgång/placeras på fritidshem i annan kommun.
Genarp delegationsbeslut, förteckning 4
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om att skolplikten ska
upphöra tidigare eller senare i förhållande till huvudregeln.
Slutförande av skolgången efter skolpliktens upphörande.
Linero/Tuna/Östratorn delegationsbeslut, förteckning 5
Förskoleklass/skola/barnomsorg: Beslut om skolskjuts.
Norra Fäladens delegationsbeslut, förteckning 6-7
Förskoleklass: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid
föräldraledighet och arbetslöshet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018
dnr BSN 2018/0007.

Beslut
BSN beslutar
att

anse delegationerna föredragna och därmed tagna till
handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Skoldirektören informerar

Skoldirektören informerar om den nya visselblåsarfunktionen som
infördes i juni i år i Lunds kommun. Anställda och förtroendevalda i
kommunen kan till den anmäla misstankar om allvarliga
oegentligheter. Den nya visselblåsarfunktionen sköts av en extern
byrå, Greys advokatbyrå i Stockholm, genom en onlinetjänst där den
som vill anmäla fyller i ett formulär vars innehåll skickas krypterat
till byrån i Stockholm som gör en bedömning av innehållet.
Den nya förvaltningsledningen är nu till stora delar på plats på barnoch skolförvaltningen och arbetet med den nya skolorganisationen
kommer därmed att dras igång.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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