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§ 112
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Inga-Kerstin Eriksson (C) och ersättare
Astrid Rugsveen (M). Justering äger rum måndagen den 2 september 2013
kl 09.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning:
Presentation av ny rektor - Klas Tambour, Nyvångskolan F-3.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Yttrande över skrivelse från föräldrar i Dalby - Var ska
våra barn gå i skola?
Dnr BSÖ 2013/0587
Sammanfattning
Skrivelse har inkommit från föräldrar med barn på Nyvångskolan i Dalby.
Frågorna gäller såväl uppdelningar, klasstorlekar och framtid.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut angående investeringsprövning
§58/2013-04-24.
Skrivelse från föräldrar i Dalby daterad 25 juni 2013
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 29 juli 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som svar på skrivelsen.

Beslut expedieras till:
Föräldrarna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-08-28

§ 114
Återremiss: Yttrande över skrivelse rörande
förskolegrupper Lund Öster
Dnr BSÖ 2013/0378
Sammanfattning
Ärendet Yttrande över skrivelse rörande förskolegrupper
Lund Öster återremitterades vid nämndens sammanträde i juni 2013.
Förvaltningen återkommer här med komplettering kring barngruppstorlekar tre
år tillbaka samt höstens gruppstorlekar.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2013-04-22 Förskolegrupper Lund Öster
Skollag 2010:800
Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget 2014 Dnr BSÖ
2013/0260
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2013
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2013.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på skrivelsen från
Maria Larsson Rydin.

Beslut expedieras till:
Maria Larsson Rydin
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2013/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunfullmäktige
§60 Monica Molin (S), Hanna Gunnarsson (V) samt Sven-Bertil Persson (DV)
motion ”Se över tillsynsansvaret för de fristående förskolorna och fritidshemmen
samt insynen i de fristående grundskolorna – 2013-05-30 (BSÖ 2012/0202)
§67 Medborgarförslag att en oberoende tjänst som kvalitetschef tillsätts för
Lunds skolor – 2013-05-30 (BSÖ 2012/0235)
§101 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2014-2016 med budget för 2014 –
2013-06-13-14
Protokoll från Barn- och skolnämnd Lunds stad
§59 Barn- och skolförvaltning Lunds stads lokalprocess – 2013-06-19
Protokoll från Utbildningsnämnden
§51 Förändrade rutiner för Modersmålsverksamheten i Lund – 2013 05-22
(BSÖ 2013/0267)
§63 Tillsynsbesök i fristående förskolor och fristående skolbarnsomsorg samt
insynsbesök i fristående grundskolor och gymnasieskolor, våren 2013 – 201306-19
§64 Ansökan om förskottsbidrag från Stationens förskola – 2013-06-19
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden
§61 Riktlinjer för utredning av verksamhetsuppdrag till Skolbibliotekscentralen
2013 – 2013-06-12
Protokoll från Servicenämndens arbetsutskott
§10 Lokalplanering förskolor och skolor i Södra Sandby – Revinge skola och
Reveljens flytt, uppdragsbekräftelse – 2013-05-20 (BSÖ 2013/0237)
§11 Lokalplanering förskolor och skolor i Södra Sandby – Fågelsångs förskola,
uppdragsbekräftelse – 2013-05-20 (BSÖ 2013/0236)
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde 2013-02-12
Veberöds verksamhetsområde förskola 2013-04-22
Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde 2013-04-23
Fågelsångs ansvarsområde 2013-05-14
By ansvarsområde förskolan 2013-05-23
By ansvarsområde grundskolan 2013-05-23
Genarps ansvarsområde 2013-05-28, 2013-06-10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse 2013-06-27
Skrivelse från förälder angående dotters skolgång ht 2013, Södra Sandby (BSÖ
2013/0586)
Skolinspektionen
Asylsökande barns rätt till utbildning : nationell sammanställning från flygande
inspektion – 2013-06-25
Uppföljning av etableringskontroll i den fristående grundskolan och
grundsärskolan Pusselbiten i Lunds kommun – 2013-06-28
Uppföljning av kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete
mot segregationens negativa effekter i skolväsendet i Lunds kommun,
kommundel Lunds stad – 2013-06-28
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom – 2013-06-18 (BSÖ 2013/0248:6)
Dom – 2013-06-18 (BSÖ 2013/0365:12)
Dom – 2013-06-24 (BSÖ 2013/0411)
Kommunförbundet Skåne 2013-06-10
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes
kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och
ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
Försvarsmakten Södra skånska regementet 2013-05-30
Begäran om stöd med ersättningsbro och utbyte av befintlig bro
Kommunala handikapprådet
Protokoll – 2013-06-04

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 26 juli 2013.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-08-28.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2013/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på befattningar direkt
under skoldirektören. Lönesättning av personal på befattningar direkt under
skoldirektören vid ny-, åter- och förlängd anställning som inte är verkställighet.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna hyreskontrakt.
Teckna leasingavtal som löper mer än 1 år.
Förskoleärenden: Beslut/avslag om resor för barn med särskilda behov som
placerats på specialförskola.
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, 34 och 37 inom team Södra Sandby, förteckning 3-6
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och förskolechef. Tjänstledighet, som inte är reglerad i
lag och avtal, för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och
förskolechef.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschef och
förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 40, 43, 44, 46 och 47 inom team Dalby, förteckning 7-11
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Beslut om förkortad
uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen begäran för personal
underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning av personal underställd
rektor tillika verksamhetschef och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller
förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 50, 51, 53 och 55 inom team Veberöd, förteckning 12-15
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. 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.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshem högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 16-19
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 och förskolechef. Beslut
om förkortad uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen begäran,
för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen. Lönesättning av
personal underställd rektor tillika verksamhetschef och tillika förskolechef vid
ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om fördelning av timmar för ämnen, ämnesgrupper och
språkval. Beslut om plats i fritidshem/öppen fritidsverksamhet för barn med
behov av särskilt stöd.
Övriga ärenden: Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän
handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till enskild.
Delegat 70 Naturskolan, förteckning 20
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
naturskolechefen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 6 augusti 2013.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-08-28.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117
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 – 3 nya ärenden och 3 fortsättningsärenden
Häckebergaskolan – 2 nya ärenden
Team Södra Sandby: Uggleskolan – 1 nytt ärende
Team Veberöd: Svaleboskolan – 1 nytt ärende

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 7 augusti 2013

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Redovisning av inkomna klagomål 130101-130630
Dnr BSÖ 2013/0591
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 25 juli 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga redovisningen av inkomna klagomål till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Information om nationella prov våren 2013, med utblick
mot 2014
Dnr BSÖ 2013/0592
Sammanfattning
Från och med 2013 genomförs nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9. De
nationella proven genomfördes från och med vårterminen 2013 i fler ämnen.
De nationella proven är obligatoriska men obligatoriet riktar sig till läraren. För
en elev skiljer sig inte de nationella proven från andra prov som ingår i
undervisningen.

Beslutsunderlag
Skollagen (2010:800)
Skolförordning (2011:185)
Skolverket www.skolverket.se
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 2012
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2013

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

Beslut expedieras till:
Rektorer för grundskolan inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster.
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll

13

Sammanträdesdatum

2013-08-28

§ 121
Revidering av policy för ordning, trygghet och studiero
Dnr BSÖ 2013/0593
Sammanfattning
Sedan den 1 juli 2011 tillämpas en ny skollag på utbildningen. I den Skollagen
förtydligas lagstiftarens krav att utbildningen i skolan ska utformas på ett sådant
sätt att alla barn och elever tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och
studiero. Med anledning av den nya skollagen reviderade Barn- och
skolförvaltning Lund Öster sin policy för ordning, trygghet och studiero den 31
augusti 2011. Den reviderade policyn har nu tillämpats under två år, och behov
av förtydliganden och tillägg har uppkommit.
Beslutsunderlag
Skollagen (2010:800)
Skolverkets väglednings PM om Trygghet och studiero
www.skolverket.se
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 24 juli 2013,
Dnr. BSÖ 2013/0040
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 24 juli 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att anta den reviderade policyn för ordning, trygghet och studiero.

Beslut expedieras till:
Samtliga rektorer för skolan inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Ansökan från föräldrar om flytt av barnens skolpeng till
Spanien
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 födda år 2001, 2003 och 2006 till Spanien för tiden
26/8 - 25/10 – 2013. De avser att låta barnen gå på Skandinaviska skolan under
denna tid. Anledningen att familjen vill åka till Spanien är för att ett av barnen
som har barnreumatism och kronisk värk kan få rehabilitering där.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Eva och Jörgen Sedelius med anhållan om att få behålla
skolpengen för barnen vid vistelse i Spanien 26/8 - 25/10 2013. 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 28 juni 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 vistelse i Spanien tiden 26/8 - 25/10 – 2013.

Beslut expedieras till:
Eva och Jörgen Sedelius
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Remiss: Cykelstrategi 2013-2017 - För att fler ska cykla
mer
Dnr BSÖ 2013/0535
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att sända ut dokumentet ”Cykelstrategi 20132017 – för att fler ska cykla mer” på remiss. Syftet med strategin är att ta ett brett
grepp om cykelfrågorna för at ge förutsättningar för ett ökat cyklande och för att
integrera cykelplaneringen i övrig planering samt att införa ett arbetssätt för att
nå ständiga förbättringar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens remiss ”Cykelstrategi 2013-2017 – för att fler ska cykla
mer” daterad 2013-04-29,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 20 juni 2013.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att tjänsteskrivelsen utgör nämnden svar på remissen.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Remiss: Information om yttrande över 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 bostäder (villor/radhus/kedjehus) samt
förskola inom planområdet. Efter granskningen har förutsättningarna för
dagvattenhanteringen förändrats, förskolans tomt är minskad. Detaljplanen är nu
remitterad för ny granskning.
Byggnadsnämndens remiss ankom den 7 juli och huvudmannens yttrande
begärdes till den 26 juli.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar normalt i denna form av ärenden. Då
nämnden inte sammanträder förrän den 28 augusti 2013, upprättades svaret till
Byggnadsnämnden av planeringssekreterare på Barn- och skolförvaltningen och
beslutades av nämndens ordförande den 5 juli.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut § 137/2012-09-20,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 2012-12-21.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 13/2013-01-23
Byggnadsnämndens beslut § 134/2013-06-19,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 juli 2013
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 augusti 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 125
Information om anmälan av Killebäckskolan i Lunds
kommun
Dnr BSÖ 2013/0156
Sammanfattning
Statens skolinspektion har den 22 maj 2013, tagit beslut med anledning av att
vårdnadshavare till elev på Killebäckskolan vid två tillfällen, den 18 december
2012 samt den 25 februari 2013, anmält barnets skolsituation till inspektionen.
Skolinspektionen har i sin utredning av de båda anmälningarna inhämtat
uppgifter och dokumentation, från Lunds kommun. Skolinspektionens utredning
ligger till grund för dess beslut den 22 maj.
Skolinspektionen har, i beslutet förelagt Lunds kommun, att senast den 22
augusti 2013 vidta åtgärder så att författningarnas krav beträffande rätten till
utbildning och disciplinära åtgärder tillgodoses.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar normalt i denna form av ärenden. Då
nämnden inte sammanträder förrän den 28 augusti 2013, upprättades svaret till
Skolinspektionen av utvecklingsledare på Barn- och skolförvaltningen och
beslutades av nämndens ordförande den 13 augusti.

Beslutsunderlag
Skollagen (2010:800)
Barn- och skolnämnd Lund Östers policy för ordning, trygghet och studiero,
fastställd 2007-10-17, reviderad 2011-08-31
Skrivelse från Skolinspektionen avseende anmälan angående skolsituationen för
grundskolelev vid Killebäckskolan i Lunds kommun, daterad den 16 januari
2013, Dnr 41- 2012:6035
Skrivelse från Skolinspektionen avseende anmälan angående skolsituationen för
grundskolelev vid Killebäckskolan i Lunds kommun, daterad den 1 mars 2013,
Dnr 41- 2013:0156
Kraften av samverkan, Skolverket 2009
Erfarenheter av samverkan, Skolverket 2010
Barn som tänker annorlunda - Barn med autism, Aspergers syndrom och andra
autismspektrumtillstånd – Socialstyrelsens kunskapssammanfattning om barn
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa för personal i förskola och
skola.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 30 november
2012, Dnr. BSÖ 2012/0207
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 1 februari
2013, Dnr. BSÖ 2013/0040
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 4 februari
2013, Dnr. BSÖ 2013/0040.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 15 mars
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2013, Dnr. BSÖ 2013/0040.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 19 mars
2013, Dnr. BSÖ 2013/0040
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 19 mars
2013, Dnr. BSÖ 2013/0040
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 24 juli 2013,
Dnr. BSÖ 2013/0040

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

Beslut expedieras till:
Rektor för årskurs 5-6 vid Killebäckskolan.
Rektor för årskurs 7-9 vid Killebäckskolan
Rektor tillika verksamhetschef för Killebäcks ansvarsområde.
Akten
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