Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30 - 20:15
Nordbeck Carolina (FP)
Eriksson Inga-Kerstin (C)
Persson Tord (S)
Rugsveen Astrid (M)
Svanberg Charlotte (M)
Mlynarczyk Aleksander (KD)
Strand Eva (S)
Andersson Kenth (S)
Difonis Yanira (MP)

Ersättare:

Kedström Yvonne (FP), tjänstgörande för Per Jakobsson (M)
Björkman Ann (FP)
Hansson Ronny (S)
Hansson Margareth (S)
Mertel Ludwig (S)
Örnskär Hanna (MP)
Svensson Erik (V), tjänstgörande för Eleonor Pavlov (V)

Övriga närvarande:

Wall Berséus Ann-Britt (BSNLÖ), Skoldirektör
Salomonsson Elisabeth (BSNLÖ), Nämndsekreterare
Per Måsbäck, personalföreträdare Lärarförbundet
Åse Lindberg, (BSNLÖ), kommunikatör

Justerare:

Tord Persson (S) med Astrid Rugsveen (M) som ersättare

Paragrafer:

§§ 1 - 16

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby
måndag 28 januari 2013 kl 08:00

Underskrifter:

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Nordbeck Carolina

Justerare
Tord Persson

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

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum:

23 januari 2013

Datum då anslaget sätts upp:

2013-01-29

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Elisabeth Salomonsson

Datum då anslaget tas ned: 2013-02-20

1

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23

§1
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare Astrid
Rugsveen (M). Justering äger rum måndagen den 28 januari 2013 kl 08.00 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23

§2
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola
Dnr BSÖ 2013/0009
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 december 2012
inkl bilaga.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-01-23

§3
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2013/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§360 Utbildningsdepartementets remiss av promemoria – Karriärsvägar
m m i fråga om lärare i skolväsendet – 2012-12-05 (BSÖ 2012/0201)
Protokoll från kommunfullmäktige
§212 Mohsin Rezais (FP) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnd Lund Öster – 2012-11-29 (BSÖ 2012/0244)
§224 Medborgarförslag ”En Europaskola till Lund” – 2012-11-29
(BSÖ 2011/0132)
Protokoll från Servicenämnden
§127 Matkupongpriser i Lunds kommun 2013 – 2012-12-12
Minnesanteckningar från Forum för samråd
By ansvarsområde 2012-10-18
Genarps ansvarsområde 2012-11-14
Nyponbacken/Stinsen förskola 2012-12-06
Fågelsångs ansvarsområde 2012-12-06
Hallonbacken, Solbacken, Björkbacken förskola 2012-12-11
Skolskjutshållplatsbesiktning
Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde - Protokoll 2012-12-11
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2012-12-10 (BSÖ 2012/0195)
Miljöledningsdiplom
Kommunstyrelsens miljö- hälsoutskott 2012-12-19

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet
2013-01-23.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2013/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på befattningar direkt
under skoldirektören. Övrig lönesättning.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om avskrivning/ nedskrivning
av fordran om högst 1 basbelopp. Teckna hyreskontrakt. Teckna avtal med
annan kommun om interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av
barn/elev i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem.
Delegat 31, 32, 34, 36, 37 och 38 inom team Södra Sandby, förteckning 2-7
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika verksamhetschefen. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschef vid ny-, åter- eller förlängd anställning
som inte är verkställighet.
Delegat 40, 41, 43 och 47 inom team Dalby, förteckning 8-11
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är
verkställighet.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 12-15
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Beslut om förkortad uppsägningstid, vid entledigande
på den anställdes egen begäran för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är
verkställighet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 januari 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet
2013-01-23.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Anmälan av åtgärder mot kränkande behandling enligt
skollagen 6 kap 10§
Dnr BSÖ 2013/0008
Sammanfattning
I skollagen finns bestämmelsen att en förskolechef eller rektor, som får
kännedom om att ett barn eller en elev utsätts för kränkande behandling, eller
trakasserier, i samband med verksamheten på förskolan eller skolan, ska anmäla
detta till huvudmannen kontinuerligt.
Uppgiften att utreda omständigheterna och vidta åtgärder är inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster delegerad till rektor, eller rektor tillika förskolechef,
för respektive enhet.
Anmälningarna rapporteras till nämnden varje månad.
Team Dalby: Nyvångskolan - 5 nya ärenden
Team Genarp: Genarps skola - 5 nya ärenden och 4 fortsättningsärenden

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800
Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, fastställda 2012-03-20
Policy angående likabehandling av barn och elever samt förebyggande av
kränkande behandling av barn och elever. Fastställd av Barn- och skolnämnd
Lund Öster 2006-06-14, reviderad 2008-11-12, 2009-04-22 och 2011-08-31
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 januari 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet
2013-01-23.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23

§6
Redovisning av inkomna klagomål - 120701-121231
Dnr BSÖ 2012/0008
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska arbeta med
klagomålshantering inom hela, eller delar av, nämndens verksamhetsområde.
Barn- och skolnämnd Öster har beslutat om rutiner för handläggning av
klagomål inom nämndens verksamhetsområde och att klagomålen redovisas till
nämnden 2 gånger per år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut av den 7 februari 2002 § 55
Barn och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 januari 2013
att lägga redovisningen av inkomna klagomål till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

7

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23

§7
Utvecklingskatalogen 2013.
Dnr BSÖ 2013/0003
Sammanfattning
Barn och skolförvaltning Lund Öster sammanställer årligen en katalog där
aktuella utvecklingsarbeten presenteras.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 januari 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga Utvecklingskatalog 2013 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Skolledarna Barn och skolförvaltning Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8
Granskning av modersmålsundervisning i grund- och
gymnasieskolan
Dnr BSÖ 2012/0183
Sammanfattning
På uppdrag av Kommunrevisionen har PricewaterhouseCooper (PwC) genomfört
en granskning av modersmålsundervisningen i Lunds kommuns grund- och
gymnasieskolor.
Revisionen pekar på att följande bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet:
Rektorerna bör sträva efter en gemensam riktlinje för gruppering av eleverna i
modersmålsundervisningen samt omfattningen av undervisningstiden avseende
modersmålsundervisningen med syftet att nå en högre likvärdighet för eleverna.
Vidareutveckling av samverkan mellan lärarna bör säkerställas. Nämnderna bör
även tillse att rektorerna får en ökad insyn i modersmålsverksamheten.
Modersmålsundervisning i romani chib måste säkerställas. Även
vidareutveckling av insatser, för att både öka och bibehålla en hög kunskapsnivå
om de nationella minoriteterna hos rektorer och lärare, bör säkerställas.
Revisionen konstaterar av Lund har en ändamålsenlig verksamhet med tydlig
struktur, men har utifrån PricewaterhouseCooper (PwC) rapport uppdragit åt
Utbildningsnämnden att i samråd med Barn- och skolnämnd Lund Öster samt
Barn- och skolnämnd Lunds stad, att fortsätta utveckla området
modersmålsundervisning.
Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800
Rutiner för Lund skolors modersmålsverksamhet Dnr UF 25/08
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av modersmåls-undervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken i Lunds kommun (Dnr
40-2011:2523)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse BSÖ 2012/0053.
Revisionsrapport, PricewaterhouseCooper, PwC, Granskning av
modersmåsundervisning i grund- och gymnasieskolan
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 december 2012
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att som svar på Kommunrevisionens granskning översända ovanstående
tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9
Information om omfattningen av nationella prov i årskurs
3, 6 och 9 våren 2013 och framåt
Dnr BSÖ 2013/0004
Sammanfattning
Från och med 2013 genomförs nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9. De
nationella proven genomförs från och med 2013 i fler ämnen.
I årskurs 3 genomförs ämnesproven i matematik, svenska och svenska som
andraspråk. I årskurs 6 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska
och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av
ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket
fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena.
I årskurs 9 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska
som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena
geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar
ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800
Skolförordning (2011:185)
Skolverket www.skolverket.se
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 2012
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Information om Utökad undervisningstid i matematik.
Skolverket rapport
Dnr BSÖ 2012/0208
Sammanfattning
Regeringen har, tidigare år, gett Statens skolverk i uppdrag att kartlägga och
analysera, hur en utökning av undervisningstiden i matematik i grundskolan med
120 timmar kan användas, för att i så stor utsträckning som möjligt stärka
elevernas matematikkunskaper.
I skolverksrapporten redovisar myndigheten sin bedömning av när, i
utbildningen, en utökning av undervisningstiden bör förläggas, samt hur och till
vad den bör användas.
I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen en ökning av statsbidraget till
kommunerna. Det är angeläget att denna statsbidragsförstärkning kommer
skolorna tillhanda genom en motsvarande ökning av nivån på den kommunala
skolpengen i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800
Skolförordningen 2011: 185
Skolverkets allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet,
(SKOLFS 2012:98)
Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av
undervisningen(SKOLFS 2011:149)
Regeringens budgetproposition för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 25)
Utökad undervisningstid i matematik, Skolverket 2012, rapport 378
(U2012/5063/S)
Utökad undervisningstid i matematik, regeringens lagrådsremiss, den 11
december 2012
Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt
forskningsperspektiv (Rapport 2011:8).
Barn- och skol förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 2012
Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP) och
Tord Persson (S) att nämnden byter ut ordet ”hemställa” mot ”kräva” i
förvaltningens förslag.
att kräva hos kommunstyrelsen att få ta del av det ökade statsbidraget som ställs
till kommunerna för denna satsning
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Astrid Rugsveen (M) bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att hemställa hos kommunstyrelsen att få ta del av det ökade statsbidraget som
ställs till kommunerna för denna satsning

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande till förvaltningens förslag
Nej till Kenth Andersson (S) yrkande byta ut ordet ”hemställa” mot ”kräva” i
förvaltningens förslag
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen att få ta del av det ökade statsbidraget som
ställs till kommunerna för denna satsning, samt
att lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:
Rektorer Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Medborgarförslag att en oberoende tjänst som
kvalitetscheftillsätts för Lunds skolor
Dnr BSÖ 2012/0235
Sammanfattning
Jan Malmgren har lämnat ett medborgarförslag. Förslaget innebär att Lunds
skolor ska tillsätta en oberoende kvalitetschef. Jan Malmgren menar att en
oberoende kvalitetschef kunna möjliggöra en verklig jämförelse av olika skolors
status, samt ge upphov till en idébank av fungerande idéer. Kommunkontoret har
remitterat ärendet till Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnderna.
Kommunkontoret önskar svar senast den 15 februari.
Beslutsunderlag
Skollagen (2010:800)
Kommunallagen 1991:900
Läroplan för grundskolan - Lgr 11
Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för
skolväsendet, Skolverket 2012
Medborgarförslag från Jan Malmgren, daterat den 23 november 2012
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 20 december
2012

Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP) yrkar att lägga till en att-sats
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M),
Charlotte Svanberg (M) och Yanira Difonis (MP) bifall till Carolina Nordbecks
(FP) förslag.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att upprättad tjänsteskrivelse utgör svaret på Medborgarförslaget,
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Information om anmälan angående erbjudande av plats
inom pedagogisk verksamhet
Dnr BSÖ 2012/0227
Sammanfattning
Skolinspektionen har begärt yttrande över skrivelse angående placering i
pedagogisk omsorg. Då svarstiden var begränsad har beslut om skrivelse tagits
av ordförande.
Beslutsunderlag
Skolinspektionen begäran om yttrande 2012-11-17 dnr 41-2012:5613
Ordförande beslut 2012-12-12 Yttrande till skolinspektion över anmälan
angående erbjudande av plats inom pedagogisk omsorg
Skolinspektionen komplettering 2012-12-19
Barn- och skolförvaltning Lund Öster komplettering 2012-12-21
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 12 december 2012

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga yttrande till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Remiss: Detaljplan för del av Sandby 19:4 och 54:5
(Norreholm) i Södra Sandby - granskning
Dnr BSÖ 2011/0186
Sammanfattning
Skånemark Exploatering AB har ansökt om upprättande av detaljplan för
rubricerat område. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden
upprättat planförslag innehållande ca 150 bostäder (villor/radhus/kedjehus) samt
förskola inom planområdet. Detaljplanen är nu remitterad för granskning.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut §172/2012-09-20,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 21 december 2012

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att tjänsteskrivelsen utgör svar på granskningshandlingen för detaljplan för del
av Sandby 19:4 och 54:4 Norreholm.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll

16

Sammanträdesdatum

2013-01-23

§ 14
Granskning av rutiner avseende våld och hot om våld i
Lunds kommuns grundskolor
Dnr BSÖ 2012/0243
Sammanfattning
Revisorerna i Lunds kommun har genomfört granskning av de kommunala
skolornas arbetsmiljöarbete med fokus på våld och hot, samt likabehandling.
Revisorernas bedömning är att arbetet i vissa delar kan vidareutvecklas.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport daterad 2012-10-10
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 20 december 2012

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse tjäna som svar på revisorernas
granskningsrapport.

Beslut expedieras till:
Skolledarna
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Hagalundskolan och Hagens förskola, historik och nuläge
Dnr BSÖ 2013/0021
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har vid ett antal tillfällen det senaste decenniet
behandlat Dalbys utbyggnad och Hagalundskolan i synnerhet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 januari 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar bekräfta till Servicenämnden att
redovisat projekt Hagalundsskolan 2012 motsvarar nämndens tidigare fattade
beslut rörande beställning av nybyggnation av Hagalundskolan F-6, inklusive
specialsalar med integrerat fritidshem, särskola
F-6 samt tillbyggnad av Hagens förskola med två avdelningar.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

