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§ 35
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare
Per Jakobsson (M). Justering äger rum fredagen den 22 mars 2013 kl 09.00
på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning: Information om Hagalundskolans byggplanering – Linda Hassel,
planeringssekreterare.
Carolina Nordbeck (FP) läser upp ett tackkort från Lars Persson,
utvecklingsledare, för nämndens uppvaktning i samband med hans pensionering
i januari 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2013-03-20

§ 36
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola inom Lund Öster
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 25 februari 2013
inklusive bilaga.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2013/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§51 Medborgarstämma - medborgardialog – 2013-02-06
§62 Åtgärder för att nå Lunds klimatmål – 2013-02-06 (BSÖ 2010/0205)
Protokoll från kommunfullmäktige
§6 Justering av budgetramar år 2013 till följd av läraravtalet – 2013-01-31
§7 Revidering av normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort i Lunds
kommun – 2013-01-31 (BSÖ 2011/0145)
§14 Motion från Anette Mårtensson (MP) ”Bättre och reella karriärvägar för
lärarna i Lund” – 2013-01-31 (BSÖ 2012/0186)
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde 2013-02-05
Genarps ansvarsområde 2013-02-08
Skolinspektionen
Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående kränkande behandling av
grundskoleelev vid Nyvångskolan i Lunds kommun – Beslut 2013-01-22 (BSÖ
2012/0123)
Uppföljning av kvalitetsgranskning av Kunskapsbedömning i grundskolans
årskurs 1-3 vid Uggleskolan i Lunds kommun – Beslut 2013-02-07 (BSÖ
2012/0047)

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-03-20.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2013/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på befattningar direkt
under skoldirektören.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om avskrivning/nedskrivning av
fordran om högst 1 basbelopp. Beslut om krav på att ställa egen bil till
förfogande i tjänsten eller att egen bil får användas i tjänsten och tecknande av
bilavtal.
Delegat 32, 34 och 37 inom team Södra Sandby, förteckning 2-4
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika förskolechefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika förskolechefen.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika förskolechef vid ny-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 40, 41, 44, 45, 46 och 47 inom team Dalby, förteckning 5-10
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 51, 53, 54 och 55 inom team Veberöd, förteckning 11-14
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor. Lönesättning av personal underställd rektor vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 60 inom team Veberöd, förteckning 15
Personalärenden: Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-03-20.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
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 – 13 nya ärenden
Team Genarp: Häckebergaskolan – 1 nytt ärende
Team Södra Sandby: Uggleskolan – 1 fortsättningsärende
Team Veberöd: Svaleboskolan – 2 nya ärenden

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 28 februari 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade
till sammanträdet 2013-03-20.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Kvalitetsrapporter 2012 för förskola och skola inom BSF
Lund Öster
Dnr BSÖ 2013/0082
Rapporten delades ut vid förra mötet, februari, där filen också finns.
Sammanfattning
Den årliga kvalitetsredovisningen från teamens förskolor och grundskolor. Den
samlade kvalitetsredovisningen bifogas. Teamens kvalitetsredovisning är
verksamheternas underlag för fortsatt analys och för beslut om förändringar.
Beslutsunderlag
Kvalitetsrapporter 2012
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 februari 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att till all personal uttrycka nämndens uppskattning av väl genomförd
verksamhet samt tydlig kvalitetsredovisning,

Beslut expedieras till:
Skolledare på Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Skrivelse från Tord Persson (S), Yanira Difonis (MP) och
Eleonor Pavlov (V) att tillföra en stående punkt på
nämndens sammanträden - Information från Forum för
samråd
Dnr BSÖ 2013/0118
Sammanfattning
Den 7 februari 2013 inkom Tord Persson (S), Yanira Difonis (MP) och Eleonor
Pavlov (V) med en skrivelse. Skrivelsen föreslår att nämnden vid sina
sammanträden tillför en stående punkt, rapport från Forum för samråd. På
förslag kommer BSN Lund Öster framöver att ha en stående punkt - Information
från Forum för samråd. Det blir en muntlig rapportering från nämndens
ledamöter.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2013-02-07
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 14 februari 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att framöver ha Information från Forum för samråd, som en stående punkt
på BSN Lund Östers föredragningslista.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Information om utbyggnadsplaner för Dalby
Dnr BSÖ 2013/0141
Sammanfattning
Utbyggnaden av Dalby fortsätter vilket innebär att barn- och elevströmmarna
ökar. Samtidigt har tillträdet till den begärda skoltomten (först på Påskagänget 3,
nu Stationsområdet) fördröjts.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 februari 2013.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Information om nybyggnation av förskolan på
Påskagänget III.
Dnr BSÖ 2013/0140
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har begärt om en ny förskola för 6 avdelningar
på området Påskagänget i Dalby.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 februari 2013.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att uppdra åt skoldirektör Ann-Britt Wall Berséus att undersöka samt till
nämnden rapportera:
- hur den föreslagna tomtens nivåskillnader kommer att påverka byggnadens
utformning:
a) hur mycket av tomten kommer att användas pga handikapp anpassning med
längre rampar mm
b) Hur utemiljön kommer att utformas
-vilka kostnaderna blir för en modulbyggd respektive på-plats byggd
förskolebyggnad avseende
a) byggnation.
b) energi: uppvärmning samt el.
-varför avskrivningstiderna är kortare, 25 år, för modulbyggnation kontra påplats byggnation 33 år.
-vilka tidsplanerna är för en modulbyggd respektive på-plats byggd
förskolebyggnad
-hur modulbyggnaden är tänkt att fungera pedagogiskt.
På BSN Lund Östers sammanträde redovisades hur Maria Montessori
grundskola i Lund byggts.
Vi behöver en 6 avdelnings förskola på Påskagänget III. Ur pedagogisk
synvinkel är det i en förskola olämpligt att ha genomgång genom barnlokalerna.
Det blir mycket spring och störningar. Vid nybyggnation ska vi bygga väl
fungerande pedagogiskt anpassade lokaler. Att permanent bygga en förskola
med genomgång i leklokalerna är olämpligt.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Begäran om detaljplaneläggning för ny Idala skola och
förskola på Idalafältet
Dnr BSÖ 2013/0139
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster fick i början på höstterminen 2012 besked
om att Idala förskola och skola hade fukt och mögelskador.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut under § 134/2012-10-24,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 februari 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att till Servicenämnden begära detaljplaneläggning av delar av Idalafältet för
förskola 180 barn och 200 elever F-3 samt Idrottshall för snar inflyttning.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Remiss: Granskning av kommunens planering avseenden
befolkningsförändringar
Dnr BSÖ 2013/0013
Sammanfattning
Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport ”Granskning av kommunens
planering avseende befolkningsförändringar” för yttrande att besvara före april
månads utgång 2013. Barn- och skolförvaltning Lund Östers yttrande avser de
delar som berör grundskola och förskola.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av kommunens planering avseende
befolkningsförändringar
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 mars 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse som sitt
yttrande över revisionsrapporten Granskning av kommunens planering avseende
befolkningsförändringar.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

13

2013-03-20

§ 46
Remiss: Ansökan från Skolhoppet AB om godkännande
som huvudman för en fristående grundsärskola i Lunds
kommun
Dnr BSÖ 2013/0128
Sammanfattning
Från Skolinspektionen (Skolinspektionen dnr 2013:466) har ansökan från
Skolhoppet AB kommit till Lunds kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd
Lund Öster ska lämna yttrande till utbildningsförvaltningen som har det formella
remissansvaret i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från Skolhoppet AB, Ansökningstid: GrS 2013/32312
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Skolhoppet AB.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Remiss: Ansökan från Solängsskolan i Hammenhög AB
om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2013/0129
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från Solängskolan i Hammenhög AB kommit
till Lunds kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna
yttrande till utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i
kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från Solängskolan i Hammenhög AB (Skolinsp dnr 31-2013:641)
Ansökningsid: Gr 2013:466
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 20 februari 2013

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar att föreslå utbildningsnämnden att föreslå
Skolinspektionen att avstyrka ansökan bl a på grund av risk för överetablering.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Eleonor Pavlov (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C),
Astrid Rugsveen (M) och Per Jakobsson (M) bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkande.
Att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Solängskolan i Hammenhög AB.
att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.
Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Eleonor Pavlov (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Remiss: Ansökan från Vittraskolorna AB om godkännande
som huvudman för förskoleklass, grundskola och
fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2013/0130
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från Vittra Lund kommit till Lunds kommun
för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna yttrande till
utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från Vittraskolorna AB (Skolinsp dnr 31-2013:726)
Ansökningsid: Gr 2013/31735
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 20 februari 2013.

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar att föreslå utbildningsnämnden att föreslå
Skolinspektionen att avstyrka ansökan bl a på grund av risk för överetablering.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Eleonor Pavlov (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C),
Astrid Rugsveen (M) och Per Jakobsson (M) bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkande.
Att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Vittraskolorna AB.
att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.
Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Eleonor Pavlov (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Remiss: Ansökan från ThorenGruppen AB om
godkännande som huvudman för en förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2013/0136
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från ThorenGruppen AB kommit till Lunds
kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna yttrande till
utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från ThorenGruppen AB (Skolinsp dnr 2013:805)
Ansökningsid: Gr 2013/32848
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 februari 2013.

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar att föreslå utbildningsnämnden att föreslå
Skolinspektionen att avstyrka ansökan bl a på grund av risk för överetablering.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Eleonor Pavlov (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C),
Astrid Rugsveen (M) och Per Jakobsson (M) bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkande.
Att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

19

2013-03-20

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
ThorenGruppen AB.
att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.
Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Eleonor Pavlov (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

20

2013-03-20

§ 50
Remiss: Ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2013/0137
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från Lärande i Sverige AB kommit till Lunds
kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna yttrande till
utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från (Skolinsp dnr 31-2013:772)
Ansökningsid: Gr 2013/31797
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 februari 2013.

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar att föreslå utbildningsnämnden att föreslå
Skolinspektionen att avstyrka ansökan bl a på grund av risk för överetablering.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Eleonor Pavlov (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C),
Astrid Rugsveen (M) och Per Jakobsson (M) bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkande.
Att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

21

2013-03-20

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Lärande i Sverige AB.
att påpeka för Skolinspektionen att många nya ansökningar avseende start av
grundskola F-9 i Lunds kommun har lämnats in. Bara på BSN Lund Östers
sammanträde 130320 behandlades tre ansökningar. Vittra Skolorna AB, Thoren
gruppen samt Lärande i Sverige AB. Om de tre ansökningarna beviljades skulle
1240 nya enskilda platser skapas fram till år 2018. Var för sig påverkar de tre
ansökningarna inte de kommunala skolorna i Lund negativt. Tillsammans
kommer de troligtvis att göra det.
Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Eleonor Pavlov (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

22

2013-03-20

§ 51
Remiss: Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och
distansundervisning
Dnr BSÖ 2013/0112
Sammanfattning
Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt
distansundervisning lämnade den 15 november 2012 sitt betänkande ”Utbildning
för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)” till
Utbildningsdepartementet.
Utredningens övergripande uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i
frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende
(HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution
behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om
distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning
för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.Utredningen lämnar ett antal förslag för att stärka samverkan
mellan socialnämnden och den nämnd som ansvarar för utbildningen i
kommunen för att säkerställa att barn i samhällsvård får en god utbildning.

Beslutsunderlag
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Statens
offentliga utredningar 2012:76
Skollagen (2010:800)
Socialtjänstlagen – SoL (2001:453)
Lagen om vård av unga – LVU (1990:52)
Kraften av samverkan, Skolverket 2009
Erfarenheter av samverkan, Skolverket 2010
Kungliga Vetenskapsakademin (2010) Uttalande konferens KVA 26-28 april
2010 Skola, lärande
psykisk hälsa och School, learning and mental health.
Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB - Elever får inte den
undervisning de har rätt till. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2010:2
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att upprättad tjänsteskrivelse utgör svar på remissen,
att upprättad tjänsteskrivelse översänds till Kommunkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2013-03-20

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Rektorer Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

24

2013-03-20

§ 52
Behandling av revisionens rapporter
Dnr BSÖ 2013/0138
Sammanfattning
Kommunrevisionen har lämnat en skrivelse till samtliga nämnder där revisorerna
önskar en beskrivning av hur nämnderna hanterar revisionsrapporterna.
Revisorerna har uppmärksammat att granskningsrapporterna inte alltid har
hanterats korrekt.
Överlämnade rapporter till BSN Lund Öster har behandlats vid dess möten, dels
som eget ärende eller anmälts till nämnden som en inkommen skrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionen 2013-02-13 Behandling av revisionens rapporter
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 februari 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att upprättad tjänsteskrivelse utgör svar till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2013-03-20

§ 53
Analys av elevenkät LUNK 2012
Dnr BSÖ 2012/0157
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster genomför tillsammans med Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsförvaltningen och Kultur- och
fritidsförvaltningen regelbundet en enkät riktad till unga i skolår 5 och 8 i
grundskolan samt år 2 i gymnasieskolan.

Beslutsunderlag
LUNK 2012, Lunds elevenkät
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 18 februari 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapport LUNK 2012 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Förskolor och skolor inom BSN Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2013-03-20

§ 54
Målöversyn
Dnr BSÖ 2013/0175
Sammanfattning
Översyn av indikatorer och mål för 2014.
Beslutsunderlag
Översyn av indikatorer och mål för 2014.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 mars 2013.

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

27

2013-03-20

§ 55
Remiss: Ansökan från Internationella Engelska Skolan AB
om godkännande som huvudman för grundskola i Lunds
kommun
Dnr BSÖ 2013/0177
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från Internationella Engelska Skolan AB
kommit till Lunds kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska
lämna yttrande till utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret
i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från (Skolinsp dnr 2013:777)
Ansökningsid: Gr 2013/32651
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 5 mars 2013.

Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S), Yanira Difonis (MP)
och Eleonor Pavlov (V) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Internationella Engelska Skolan AB.
Protokollsanteckning
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S), Yanira Difonis (MP)
och Eleonor Pavlov (V) deltar inte i beslutet.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

