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§ 170
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare Inga-Kerstin
Eriksson (C). Justering äger rum fredagen den 22 november 2013 kl 9.00 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 171
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2013/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§294 Personalstrategisk handlingsplan 2014-2015 – 2013-10-02
Protokoll från kommunfullmäktige
§163 Motion från Tord Persson (S), Monica Molin (S) samt Anders Almgren (S)
”Progressiv barnomsorgstaxa” – 2013-09-26 (BSÖ 2013/0144)
Protokoll från Utbildningsnämnden
§92 Redovisning av tillsynsbesök i fristående förskolor och fristående
skolbarnsomsorg, samt insynsbesök i fristående grundskolor och gymnasieskolor
våren 2013 – 2013-10-16
Park- och naturkontoret 2013-05-27
Samrådsredogörelse – förslag till GNP 2014-2016 – Åtgärdsprogram för
grönstruktur och naturvård i Lunds kommun (BSÖ 2013/0246)
Kommunkontoret Avdelning för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet
Upprop till förskolor, fritidsverksamhet och skolor i Lunds kommun med
anledning av Allergikommitténs enkät under februari-mars 2013
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde 2013-09-17, 2013-09-24
Genarps ansvarsområde 2013-10-10
By ansvarsområde Förskolan 2013-10-01, Grundskolan 2013-10-01
Killebäcks ansvarsområde Revinge 2013-09-17, Österskolan 2013-09-24,
Stinsen/Nyponbacken 2013-09-30, Killebäckskolan 2013-10-02
Skolinspektionen
Skolinspektionen granskar Huvudmannens styrning mot nationella mål
Information 2013-10-10 (BSÖ 2013/0824)
Uppföljning av beslut angående skolsituationen för elev vid Nyvångskolan i
Lunds kommun – Beslut 2013-10-24 (BSÖ 2013/0283)
Anmälan av skolsituationen för elev vid Nyvångskolan i Lunds kommun –
Beslut 2013-10-24 (BSÖ 2013/0015)
Kommunala handikapprådet
Protokoll 2013-09-12

Justerare
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Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-11-20

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2013/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Övrig lönesättning.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om avskrivning/nedskrivning av
fordran om högst 1 basbelopp.
Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis boende.s
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, 33, 36, 37 och 38 inom team Södra Sandby, förteckning 3-7
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschef vid ny-, åter- eller förlängd anställning
som inte är verkställighet.
Delegat 42, 44, 47 och 49 inom team Dalby, förteckning 8-11
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.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Förskoleärenden: Beslut om tillsyn högst en timme före respektive efter
ordinarie öppettider.
Delegat 52, 54 och 55 inom team Veberöd, förteckning 12-14
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschef och tillika förskolechef vid ny-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshem högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 60 och 63 inom team Genarp, förteckning 15-16
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor.
Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för personal underställd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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 vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beviljande/avslag av skolskjuts med undantag för Skollagen kap
10:32 §40 och ärende 3.2 och 3.8 i delegationsordningen. Beslut om plats i
fritidshem/öppen fritidsverksamhet för barn med behov av särskild stöd. Beslut
om särskild undervisning.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2013-11-20.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 173
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 – 8 nya ärenden
Hagalundskolan – 2 nya ärenden
Team Genarp: Genarps skola – 6 nya ärenden och 1 fortsättningsärende
Häckebergaskolan – 1 nytt ärende
Team Södra Sandby: Uggleskolan – 4 nya ärenden
Team Veberöd: Idalaskolan – 1 nytt ärende
Svaleboskolan – 9 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 31 oktober 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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§ 174
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Månatlig uppföljning av enheter som prognostiserar
underskott
Dnr BSÖ 2012/0158
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade 2009-04-22, § 50 beslut om att de
skolor/förskolor som prognostiserar underskott för hela verksamhetsåret ska
lämna månatliga budgetuppföljningar i form av åtgärdsrapporter.
Beslutsunderlag
Åtgärdsrapporter från ansvarsområden som prognostiserar underskott.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 november 2013.

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

Beslut expedieras till:
Rektorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Förslag till investeringsplan 2015-2019 med
prioriteringslista för lokalförsörjning i Lund Öster
Dnr BSÖ 2013/0889
Sammanfattning
Nämnderna ska inför investeringsberedningen den 2 december 2013 inkomma
med förslag på egna investeringar. Föreliggande prioriteringslista redovisar BSF
Lund Östers prioritering för lokalförsörjning för förskolor och grundskolor enligt
en skala 1-4.
Vidare redovisas dels vid vilken tidpunkt projekten finns med i det av
Kommunkontoret utskickade underlaget Bas Investeringar 2015-2019 och dels
förvaltningens synpunkter och eventuella förslag till justeringar och tillägg i det
utsända materialet. I den mån förvaltningens förslag avviker från det utskickade
underlaget har detta markerats med fetstil.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 6 nov. 2013 inkl bilaga
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna Prioriteringslista Barn och skolnämnd Lund Öster enligt bilaga
att till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista Barn och skolnämnd Lund
Öster som BSN Lund Östers förslag till Investeringsplan 2015-2019 avseende
objekt inom nämndens område, samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med projektskiss,
investerings- och driftkalkyl samt möjlig tidplan för dessa objekt som underlag
för nämndens äskande om investeringsanslag för inköp av inventarier mm samt
hyres- och driftskonsekvenser av dessa projekt.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen/Investeringsberedningen
Kommunkontoret/Ekonomienheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 177
Rapport över antal inskrivna barn och elever för BSN
Lund Öster - hösten 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 – hösten 2013
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 178
Riskinventering inför intern kontroll 2014
Dnr BSÖ 2013/0888
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt ramarna för rapporteringen av intern kontroll i
reglementet för intern kontroll. Enligt reglementet ska nämnden årligen fastställa
en plan för granskning av intern kontroll och även rapportera resultatet av den
årliga granskningen till kommunstyrelsen.
Enligt kommunstyrelsens senaste bedömning avseende Barn- och skolnämnd
Lund Östers interna kontroll visar den en mycket god nivå vad gäller
granskningsrapport för 2012 och handlingsplan för 2013.
Det som kommunstyrelsen anser kan förbättras är beskrivningen av det löpande
kontrollarbetet, hur det interna kontrollarbetet är organiserat och hur man valt att
prioritera de valda kontrollmålen.
Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till organisation och tidplan för
riskbedömning. En arbetsgrupp har arbetat med en riskbedömningsmatris och
gjort ett förslag till prioritering av risker inför beslutet om handlingsplan för
intern kontroll 2014.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 november 2014
Bilaga 1 Riskbedömningsmatris.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna föreslagna organisation och tidplan för riskbedömning
att godkänna föreslagna prioritering av kontrollpunkter; direktupphandling,
köptrohet, likvärdig betygsättning, rätt uppgifter i Procapita och
tillbudsrapportering gällande medarbetare enligt arbetsmiljölagstiftningen till
handlingsplanen för intern kontroll 2014.

Beslut expedieras till:
Verksamhetscheferna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 179
Friskvårdsbidrag för BSF Lund Öster 2014
Dnr BSÖ 2013/0879
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2011-02-02 beslutat att respektive nämnd årligen ska se
över friskvårdsbidragets beloppsnivå. Barn- och skolförvaltning Lund Öster
föreslår att friskvårdsbidraget för 2014 ska uppgå till max 1700 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-02, § 48 (Dnr KS 2010/0340)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2013-10-22
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att friskvårdsbidraget ska ersätta 80% av styrkta kostnader för friskvård och ska
uppgå till max 1700 kr för Barn- och skolförvaltning Lund Öster under 2014.

Beslut expedieras till:
Skolledare inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll

14

Sammanträdesdatum

2013-11-20

§ 180
Skrivelse från Tord Persson (S) rörande tillbyggnad av
Österskolan
Dnr BSÖ 2013/0758
Sammanfattning
Skrivelse har inkommit till Barn och skolförvaltning Lund Öster ställd till Barnoch skolnämnd Lund Öster från Tord Persson (S) rörande tillbyggnad av
Österskolan, som föreslår att Barn- och skolnämnd Lund Öster uppdrar åt Barn
och skolförvaltning Lund Öster att på lämpligt sätt planera och förebygga
eventuella olägenheter för de närboende som kan orsakas av biltrafik.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tord Persson (S) rörande tillbyggnad av Österskolan
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse per den 16 oktober 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att på lämpligt sätt planera och förebygga
eventuella olägenheter för de närboende som kan orsakas av biltrafik till följd av
om- och tillbyggnad av Österskolan samt
att uppdra åt skolledare och personal på Österskolan att informera föräldrar och
vårdnadshavare vikten av att promenera eller cykla till skolan
att låta Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse i övrigt utgöra
svar på skrivelsen från Tord Persson

Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Skolledare och personal på Österskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 181
Ansökan om ersättning för buss mellan Dalby/Torna
Hällestad och Internationella Engelska skolan i Lund
Dnr BSÖ 2013/0844
Sammanfattning
Vårdnadshavare har ansökt om ersättning för buss till och från skola för sitt barn
som går i årskurs 5 för resa mellan Torna Hällestad och Lund där eleven har
börjat den fristående skolan: Internationella engelska skolan, från och med
höstterminen 2013. Eleven är folkbokförd hos vårdnadshavarna i Torna
Hällestad.
Beslutsunderlag
Ansökan 2013-10-16
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 24 oktober 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avslå begäran om ersättning för buss till och från bostadsadressen i Torna
Hällestad och till den fristående skolan Internationella engelska skolan enligt
(Skollagen 10 kap 32 § 2 st) då det innebär ekonomiska svårigheter för
kommunen.

Beslut expedieras till:
Vårdnadshavare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Remiss: Förslag till Lunds kommuns program för
ekologiskt hållbar utveckling 2013-2020 - LundaEko II
Dnr BSÖ 2013/0705
Sammanfattning
På sammanträde den 10 september 2013 beslutade kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott att skicka ut ”Lunds program för en ekologiskt hållbar utveckling
2013-2020, LundaEko II - remissversion” på remiss.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut 10 september 2013. Förslag
till ”Lunds program för en ekologiskt hållbar utveckling 2013-2020, LundaEko
II - remissversion”
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 oktober 2013

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Carolina Nordbeck (FP)
bifall till förvaltningens förslag.
Yanira Difonis (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tilläggsyrkande.
Tjänstemännens kommentarer till remissen är relevanta. Den övergripande
hållningen i dessa kommentarer är att många formuleringar och
målbeskrivningar i förslaget till LundaEko II är för vaga och för okonkreta.
Denna övergripande hållning borde framgå av BSNLÖ´s svar på remissen.
Därför föreslår Miljöpartiet att bifalla förslaget till beslut med följande extra
att - sats:
att BSNLÖ konstaterar att förslaget till LundaEko II på många punkter är för
okonkreta.
Tord Persson (S) yrkar bifall till Yanira Difonis (MP) förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till förvaltningens förslag
Nej till Yanira Difonis (MP) tilläggsyrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar på remissen.
Reservationer
Tord Persson (S), Yanira Difonis (MP) och Helena Berggren (V) anmäler
reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 183
Remiss: Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög
2014-2018
Dnr BSÖ 2013/0782
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har valt ett nytt sätt att arbeta med nämndens
lokalplanering. I stället för att redogöra för varje förskolas eller skolas
lokalkapacitet har man i stället börjat titta över ett större områdes kapacitet
kallat: områdesplaner.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut under § 72/2013-09-25
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 oktober 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden inte har någon erinran över områdesplan för Östra Torn-Brunnshög
till Barn- och skolnämnd Lunds stad.
att uppdra åt Barn- och skolförvaltning Lund Öster att ta fram beslutsunderlag
och ekonomisk kalkyl för arbetet att ta fram fyra stycken områdesplaner för
Barn- och skolnämnd Lund Östers verksamhetsområde.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 184
Remiss: Områdeslokalplan Lerbäck/Stångby 2014-2018
Dnr BSÖ 2013/0860
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har valt ett nytt sätt att arbeta med nämndens
lokalplanering. I stället för att redogöra för varje förskolas eller
skolaslokalkapacitet har man i stället börjat titta över ett större områdes kapacitet
kallat: områdesplaner.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut under § 88/2013-10-16
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 oktober 2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden inte har någon erinran över områdesplan för Lerbäck-Stångby.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-11-20

§ 185
Remiss: Medborgarförslag om införande av trådbunden
internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i
Lunds kommun
Dnr BSÖ 2013/0699
Sammanfattning
Edith Bärthel-Albertson har lämnat ett medborgarförslag. Förslaget innebär att
Lunds förskolor, grundskolor och gymnasieskolor bör införa trådbunden
internet- och telefonuppkoppling. Edith Bärthel-Albertson menar att den
elektromagnetiska strålningen som genereras av den trådlösa teknik som används
idag är orsaken till en lång rad fysiska och psykiska åkommor bland elever och
personal.
Medborgarförslaget är inlämnat till samtliga tre skolförvaltningar; Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Barn-och skolförvaltning Lund Öster och
Utbildningsförvaltningen, vilka gemensamt har arbetat fram underlaget till denna
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, daterat 29 april 2013 Bilaga 1
Medborgarförslag från Edith Bärthel-Albertson, daterat den 29 augusti 2013
Strålsäkerhetsmyndigheten - Brev till skolledare angående trådlösa nätverk,
daterat den 23 oktober 2013 Bilaga 3
Internt PM om strålning från Jonas Petersson/Hanna Ericsson, daterat den 24
oktober 2013 Bilaga 2
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, Fotnot 1 och 2
Arbetsmiljöverkets webbplats, Fotnot 3
Socialstyrelsens webbplats, Fotnot 4
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse, daterad den 24 oktober
2013
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att upprättad tjänsteskrivelse utgör svaret på Medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll

21

Sammanträdesdatum

2013-11-20

§ 186
Remiss: Medborgarförslag om ansvarsfull IKT-satsning i
förskolor
Dnr BSÖ 2013/0827
Sammanfattning
Sara de los Santos, Aleida Bos och Simon Alfredsson har lämnat ett
medborgarförslag. Förslaget förordar att Lunds kommun inför ett förbud eller
avråder förskolor att installera trådlösa nätverk. de los Santos, Bos och
Alfredsson menar att barn som vistas i förskolor med trådlösa nätverk utsätts för
hälsorisker.
Medborgarförslaget är inlämnat till Barn- och skolförvaltning Lunds stad och
Barn- och skolförvaltning Lund Öster, vilka gemensamt har arbetat fram
underlaget till denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, daterat 29 april 2013 Bilaga 1
Medborgarförslag från Sara de los Santos, Aleida Bos och Simon Alfredsson,
inkommet den 11 oktober 2013
Strålsäkerhetsmyndigheten - Brev till skolledare angående trådlösa nätverk,
daterat den 23 oktober 2013 Bilaga 3
Internt PM om strålning från Jonas Petersson/Hanna Ericsson, daterat den 24
oktober 2013 Bilaga 2
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, Fotnot 1 och 2
Arbetsmiljöverkets webbplats, Fotnot 3
Socialstyrelsens webbplats, Fotnot 4
Barn- och skolförvaltning Lunds Östers tjänsteskrivelse, daterad den 24 oktober
2013

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att upprättad tjänsteskrivelse utgör svaret på Medborgarförslaget

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-11-20

§ 187
Remiss: Handlingsplan för internationalisering och
mänskliga rättigheter 2013-2015
Dnr BSÖ 2013/0828
Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram förslag på handlinsplan 2013-2015 för det
integrationspolitiska programmet ” Världen i Lund – om internationalisering och
mänskliga rättigheter”. Kommunstyrelsen har beslutat att remittera förslaget till
berörda nämnder.
Beslutsunderlag
”Världen i Lund – om internationalisering och mänskliga rättigheter”,
Kommunfullmäktige 2011-01-27, §5
Kommunkontorets skrivelse 2013-09-16 med Handlingsplan för
internationalisering och mänskliga rättigheter 2013-2015
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-02, § 308 (Dnr KS 2013/0788)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2013-10-22
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att Barn- och skolnämnd Lund Öster ställer sig positiv till förslaget till
handlingsplan för internationalisering och mänskliga rättigheter 2013-2015

Beslut expedieras till:
Skolledare inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Helena Jacobsson, Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-11-20

§ 188
Säkerställande av en god inomhusmiljö i fastigheter
Dnr BSÖ 2013/0895
Sammanfattning
Lundafastigheter har gjort en miljö- och underhållsbesiktning av fastigheter som
är byggda 1965-82 och som har en så kallad riskkonstruktion, för att säkerställa
en god inomhusmiljö för våra barn och elever. Kommunstyrelsen har den 6
november 2013 beslutat att rekommendera Kommunfullmäktige att den 28
november förslå att resultatkravet 2014 för Servicenämnden sänks med 60 mnkr
samt för åren 2015-2019 med 80 mnkr per år, totalt 460 mnkr för att kunna
åtgärda fastigheterna. Förvaltningen har påbörjat tillsammans med
Lundafastigheter att ta fram en tidsplan och turordning för att åtgärda
fastigheterna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 8 nov. 2013 inkl. bilaga.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt att förvaltningen återkommer till
nämnden för information i ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

