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§ 82
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare
Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum måndagen den 27 maj 2013
kl 09.30 på Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2013/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§107 Utvärdering av nämndernas interna kontrollarbete 2012 samt
handlingsplaner för 2013, Lunds kommun – 2013-04-03 (BSÖ 2011/0187)
Protokoll från kommunfullmäktige
§61 Förslag till nya mål för inköp av rättvist producerade produkter i Lunds
kommun – 2013-03-21
(BSÖ 2011/0149)
Protokoll från servicenämnden
§43 Remiss på förslag till investeringsplan 2014-2016 – 2013-04-17
Protokoll från tekniskanämnden
§54 Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016 med utblick mot
2018 (BSÖ 2013/0247)
§55 Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun – GNP
2014-2016 (BSÖ 2013/0246)
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Bys ansvarsområde 2013-03-12
Killebäcks ansvarsområde 2013-03-06
Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde 2013-04-16, 2013-04-30
Skrivelse
Skrivelse rörande förskolgrupper Lund Öster – 2013-04-22
(BSÖ 2013/0378)
Skrivelse från Hampus, Fritidshemmet Läran, Nyvångskolan – 2013-04-08
(BSÖ 2013/0280)
Skolinspektionen 2013-04-04
Uppföljning av beslut om anmälan angående skolsituationen för tidigare elev vid
Ekelundsskolan och Genarps skolan
Barn- och elevombudet beslut 2013-04-12 (BSÖ 2011/0198)
Skolverket 2013-04-18
Utbildningsplats i NT-utvecklarutbildning läsåret 2013-2015
Beslut 2013-04-15 (BSÖ 2013/0252)
Sveriges Kommuner och Landsting
Vårpropositionen för år 2013, Cirkulär 13:13 – 2013-04-16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala handikapprådet
Protokoll 2013-04-09

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 april 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-05-22.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2013/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Omplacering, arbetsprövning, rehabilitering mellan
verksamheter.
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.
Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan kommun om
interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av barn/elev i förskola,
förskoleklass, grundskola eller fritidshem.
Delegat 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 37 inom team Södra Sandby, förteckning 3-9
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-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Delegat 40, 43, 46 och 47 inom team Dalby, förteckning 10-13
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 14-17
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika förskolechef. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika verksamhetschefen.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika förskolechef vid ny-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om plats i fritidshem/öppen fritidsverksamhet för barn med
behov av särskilt stöd.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 maj 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-05-22.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85
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 Genarp: Genarps skola – 6 nya ärenden och 1 fortsättningsärende
Team Södra Sandby: Uggleskolan – 1 nytt ärende
Byskolan – 1 nytt ärende och 3 fortsättningsärenden
Team Veberöd: Svaleboskolan – 3 nya ärenden och 1 fortsättningsärende

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 3 maj 2013

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 86
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll

9

Sammanträdesdatum

2013-05-22

§ 87
Adjungerade till Form för samråd
Dnr BSÖ 2013/0263
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 april 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att Johanna Anehus (M) lämnar uppdraget som adjungerad till Forum för samråd
för Genarp ao förskolan och att utse Carolina Nordbeck (FP) som ny adjungerad.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Ansökan om busskort för elev som har tillhört LIG-grupp
Dnr BSÖ 2013/0322
Sammanfattning
Förälder boende i Veberöd lämnade in den 15 april 2013 en ansökan om
busskort för sin son som fr o m den 15 nov 2010 blev utskriven från LIG-grupp
på Östra Tornskolan i Lund och därmed blev av med sin tillhörighet till LSR och
skoltransport med taxi. Med rektorns inrådan skrivs sonen in på Östra
Tornskolan, där han har integrerats framgångsrikt. Sonen är folkbokfört i
Veberöd. Ansökan gäller busskort för sonens dagliga transporter från hemmet i
Veberöd och till skolan i Lund. Nämnden har tidigare beviljat busskort för läsår
2010/2011, 2011/2012 och 2012/2013.
Beslutsunderlag
Lunds kommuns normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort, antagna av
Kommunfullmäktige 2001, rev 2010-04-25, 2013-01-31.
Ansökan daterad 2013-04-15
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 16 april 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att bevilja busskort för läsåret 2013/2014 måndag-fredag för transporten till och
från skolan, förutsatt att eleven är fortsatt folkbokförd inom Barn- och
skolnämnd Lund Östers ansvarsområde. Om behovet av busskort kvarstår ht
2014 ombeds vårdnadshavaren att komma in med ny ansökan om busskort.

Beslut expedieras till:
Vårdnadshavare
Svaleboskolan
Ekonomerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster
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§ 89
Information om modellen för karriärtjänster
Dnr BSÖ 2013/0418
Sammanfattning
I syfte att öka elevernas måluppfyllelse i skolan, har Regeringen inrättat två
utvecklingssteg för särskilt yrkesskickliga lärare inom förskoleklass, grund- och
gymnasieskola och motsvarande skolformer från och med 1 juli 2013:
förstelärare och lektorer. Regeringen har också beslutat att införa ett statsbidrag
till huvudmän som använder särskilt yrkesskickliga lärare.
Lunds Centrala skolutvecklingsgrupp (CUG) beslutade i januari 2013 att en
partsammansatt arbetsgrupp skulle bildas, vars uppdrag var att upprätta förslag
till kriterier för förstelärare.

Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria Karriärvägar mm. I fråga om lärare i
skolväsendet, U2012/4904/S):
Regeringens proposition 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet
m.m.
Förordning om statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare,
SFS 2013:70
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2013-05-03

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 90
Rapport över antal inskrivna barn och elever för BSN
Lund Öster - våren 2013
Dnr BSÖ 2013/0419
Sammanfattning
Nämnden har tagit beslut om att rapportering av antal inskrivna barn och elever i
verksamheten skall redovisas två gånger per år med mätpunkter den 15 april
respektive 15 oktober. Redovisning sker vid nämndsmötena påföljande månad.
Beslutsunderlag
Rapport Antal inskrivna barn och elever – våren 2013
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 8 maj 2013

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster
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§ 91
Befolkningsprognos 2012-2019
Dnr BSÖ 2013/0420
Sammanfattning
Befolkningsprognosen för perioden 2012-2019 visar en ökning av antalet barn
och unga i åldrarna 1 – 15 år, från 5 335 vid årsskiftet 2012 – 2013 till 5 862
individer 2019. Detta är en ökning med 527 barn och unga i de åldrar som barn
och skolnämnden har ansvar för i förskola och skola. Befolkningsökningen är
ojämnt fördelad mellan åldrar och tätorter.
Befolkningsprognosen är underlag för planering av verksamheten. Särskilt
planeringen av lokalresurser kräver en god framförhållning, med tanke på att
prognosen förutspår en ökad verksamhet kommer personalförsörjning också att
bli en nyckelfråga för verksamheten. För tredje året i rad skrivs prognosen ner
och befolkningsökningen beräknas ske i långsammare takt. Förvaltningen
fortsätter arbeta med lokalplanering tillsammans med Lundafastigheter och
återkommer i början av hösten 2013 med en ny reviderad plan för
lokalplaneringen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 april 2013.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Skolledare inom Barn och skolförvaltning Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 92
Lokalplanering förskolor och skolor i Södra Sandby Fågelsångs förskola, information
Dnr BSÖ 2013/0236
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt bland annat genom §70 den 2013-04-24
att tillskriva Servicenämnden att ta fram kostnaden för att flytta de vatten- och
avloppsledningar som finns på tomten vid Fågelsångs förskola.
Serviceförvaltningen har varit i kontakt med VASYD för att undersöka
möjligheten att flytta vatten- och avloppsledningarna vid Fågelsångs förskola.
VASYD menar att det rent tekniskt är svårt att flytta ledningarna och att det är
inte ekonomiskt försvarbart om möjligheten funnits att flytta ledningarna.

Beslutsunderlag
Lokalplanering förskolor och skolor i Södra Sandby. Dnr BSÖ 2011/0072
Återremiss: Lokalplanering förskolor och skolor i Södra Sandby och Revinge
Dnr BSÖ 2011/0072
Beslut§70 BSN Lund Öster 2013-04-24
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 april 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt att förvaltningen återkommer till
nämnden för information i ärendet

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret
Skolledarna i Södra Sandby
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 93
Ansökan från föräldrar om flytt av barnens skolpeng till
Svenska skolan i Lissabon
Dnr BSÖ 2013/0372
Sammanfattning
Vårdnadshavare till barn inom Barn- och skolförvaltning Lund Östers
verksamhetsområde har i en skrivelse till nämnden anhållit om att få ta med sig
skolpengen för sina barn vid vistelse utomlands. Familjen avser att vistas i
Portugal för de vill prova på att bo i ett varmare land under ett år för att
undersöka om deras dotters barnreumatism blir bättre av att bo i det klimatet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Eva och Jörgen Sedelius med anhållan om att få behålla
skolpengen för barnen vid vistelse ett år utomlands Skollagen (2010:800)
Allmänna råd om att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda
frånvaro i skolan
Skolverkets vägledande PM om utlandsvistelse och skolplikt
Skolinspektionens riktade tillsyn inom området skolpliktsbevakning - om rätten
till utbildning för skolpliktiga barn (daterad 2011- 06-28). Diarie nr: 402010:268
Förordningen (SFS 1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska
barn och ungdomar.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avslå begäran från Eva och Jörgen Sedelius med anhållan om att få behålla
skolpengen för de egna barnen vid flytt utomlands under ett år

Beslut expedieras till:
Eva och Jörgen Sedelius
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

