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§ 118
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 26 september 2014 kl 09.00 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.
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§ 119
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola inom Lund Öster
Dnr BSÖ 2014/0009
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 september 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2014/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§186 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2015
– 2014-08-13
§187 Personalstrategisk handlingsplan 2015-2016 – 2014-08-13
§190 Fokus Dalby – slutrapport – 2014-08-13
Skolverket
Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” har för ytterligare tre år tilldelats
Svaleboskolan, för framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling –
2014-07-01
Skrivelse
Skrivelse från Alliansen om krafttag mot sjukfrånvaron (BSÖ 2014/0746)
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 mars 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-09-24.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 121
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2014/0007
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.
Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis boende.
Förskoleärenden: Beslut/avslag om resor för barn med särskilda behov som
placerats på specialförskola.
Övriga ärenden: Fastställande av läsåret och verksamhetsår
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, 36, 38 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 3-9
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Tjänstledighet som inte är
reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor. Beslut om förkortad
uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen begäran, för personal
underställd rektor. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Delegat 42, 43, 44, 45, 47, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning 10-16
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 51, 53, 54 och 55 inom team Veberöd, förteckning 17-20
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshem högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
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Delegat 60, 61 och 63 inom team Genarp, förteckning 21-23
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika förskolechef tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet, som inte är
reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande på den
anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika förskolechef
tillika verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
förskolechef tillika verksamhetschefen vid ny- åter- eller förlängd anställning
som inte är verkställighet.Skolärenden: Beslut om plats i fritidshem/öppen
fritidsverksamhet för barn med behov av särskilt stöd. Beslut om särskild
undervisning.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 september 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-09-24.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Anmälan om åtgärder mot kränkande behandling enligt
skollagen 6 kap 10§
Dnr BSÖ 2014/0008
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 – 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 3 september 2014
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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§ 123
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Ansökan om busskort mellan Dalby och Hagalidskolan i
Staffanstorp
Dnr BSÖ 2014/0685
Sammanfattning
Vårdnadshavare lämnade in en ansökan, daterad 2014-08-12, om terminskort för
buss mellan Dalby och Staffanstorp för sin son född 2001. Sonen har tidigare
gått på Nyvångskolan i Dalby och har för ht 2014 kommit in på en ny
högstadielinje (innebandy) på Hagalidskolan i Staffanstorp. Vårdnadshavarna
önskar en prövning av sin ansökan, eftersom utbildningen inte finns i Dalby.
Beslutsunderlag
Lunds kommuns normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort, antagna av
Kommunfullmäktige 2001, rev 2010-04-25,
2013-01-31
Ansökan daterad 2014-08-12
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse den 20 augusti 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avslå ansökan om terminskort till elev mellan Dalby och Hagalidskolan i
Staffanstorp.

Beslut expedieras till:
Vårdnadshavare
Rektor Hagalidskolan, Staffanstorp
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Delårsrapport per 2014-08-31 med bokslutsprognos
Dnr BSÖ 2014/0369
Sammanfattning
Kommunstyrelsen begär årligen in delårsrapport per den 31 augusti med
bokslutsprognos för året. I anvisningarna från kommunkontoret beskrivs vilka
uppgifter som ska lämnas in. Bland annat ska en prognos över måluppfyllelse
redovisas och arbetet med att utveckla kommunen till en attraktiv arbetsgivare
beskrivas. Det ekonomiska utfallet redovisas för perioden tillsammans med en
bokslutsprognos för året. Budgetavvikelsen för året beräknas bli -2,3 miljoner
kronor. Avvikelsen ska korrigeras enligt kommunens regelverk med avdrag för
outnyttjade anslag eller tilläggsanslag för tillkommande kostnader.
Följande korrigeringar föreslås:
Fler barn och elever, +1,4 miljoner
Kompensation för skolskjutsar, +0,5 miljoner
Merkostnader för löneökningar +4,1 miljoner
Summa korrigeringar: 6 miljoner kronor. Om föreslagna korrigeringar godkänns
beräknas budgetavvikelsen bli +3,7 miljoner. Härutöver kommer korrigeringar
till följd av hyresregleringar och eventuella avräkningar vid avstämning av
totalhyran att göras vid årets slut. Lokalkostnaderna ingår i det prognostiserade
överskottet med +7,1 miljoner kronor.Investeringsanslaget på 2 miljoner kronor
kommer att förbrukas.
Beslutsunderlag
Skrivelse till kommunstyrelsen 2014-09-05”Delårsrapport per 2014-08-31”.
Uppföljning av antal barn och elever mot KF ram (Bilaga 1).
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 september 2014.
Beräkning av ej kompenserad löneökning per enhet (Bilaga 2).
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten till handlingarna samt
att överlämna delårsrapport 2014-08-31 till kommunstyrelsen
att ansöka om tilläggsanslag hos kommunstyrelsen för merkostnaden för
lärarkollektivets löneökningar med 4,1 miljoner kronor

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare
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§ 126
Månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Dnr BSÖ 2013/0668
Sammanfattning
Enligt nämndens beslut den 26 mars 2014 skall en sammanfattning av
åtgärdsplanerna från enheter som prognostiserar underskott rapporteras till
nämnden månadsvis. Rapporten ska även innehålla övriga prognostiserade
budgetavvikelser.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2014
Bilaga 1, 2014-09-05 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Skadegörelserapportering - kvartal 1 och 2
Dnr BSÖ 2014/0739
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens verksamheter ska använda sig
av ett skadegörelserapporteringssystem. Varje skola/förskola ska själva
rapportera i skadegörelserapporteringssystemet vid alla form av skadegörelse
från sönderslagen papperskorg till bränder och inbrott.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 47/2009-04-22,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 2014-09-01.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Svar på Skolinspektionens regelbunden tillsyn Killebäckskolan, Nyvångskolan och Svaleboskolan
Dnr BSÖ 2013/1034
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde tillsyn i Lunds kommun under våren 2014. Vid
tillsynen besökte Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Tillsynen
fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers
möjligheter att nå målen för verksamheten. Den inriktas mot tre huvudområden:
Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt
enskild elevs rätt.
Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. I de fall
Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta
med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i
för att åtgärda bristerna.
På Lund Öster har Killebäckskolan, Nyvångskolan och Svaleboskolan fått
föreläggande.
Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Lunds
kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna
åtgärderna ska senast den 1 oktober 2014 redovisas för Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslut för grundskola efter tillsyn i Killebäckskolan 5-6 i Lunds kommun. Dnr
43-2013:5628.
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Killebäckskolan årskurs 79 i Lunds kommun. Dnr 43-2013:5628.
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn Nyvångskolan förskoleklass
och årskurs 1-3 i Lunds kommun. Dnr 43-2013:5628.
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan 4-6 i Lunds
kommun. Dnr 43-2013:5628
Beslut för grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan årskurs 7-9 i Lunds kommun.
Dnr 43-2013:5628
Beslut för grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan Lokalt integrerad grupp (LIG)
i Lunds kommun. Dnr 43-2013:5628
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan Basgrupp
(BG) i Lunds kommun. Dnr 43-2013:5628
Beslut för grundskola efter bastillsyn i Svaleboskolan 4-6 i Lunds kommun. Dnr
43-2013:5628
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse den 4 september 2014
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Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna bilagda åtgärder för Killebäckskolan, Nyvångskolan samt
Svaleboskolan.

Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Verksamhetschefer tillika rektor för Killebäckskolan, Nyvångskolan samt
Svaleboskolan
Rektorer på Killebäckskolan, Nyvångskolan samt Svaleboskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Remiss: Promemorian Examenspremier till vissa lärare
Dnr BSÖ 2014/0605
Sammanfattning
Lunds kommun är en av de 79 remissinstanser som inbjuds att lämna synpunkter
på Utbildningsdepartementets förslag på examenspremier till vissa lärare.
Remissvaret ska senast 1 oktober 2014 ha kommit in till
Utbildningsdepartementet.
Promemorian innehåller förslag och bedömningar som innebär att en tillfällig,
skattefri examenspremie införs 2015 -2021 för att stimulera fler att påbörja och
slutföra dels ämneslärarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller
teknik, dels utbildning till speciallärare eller specialpedagog. Preminen är på 25
000 kronor per ämne och maximalt utbetalas 75 000 kronor. För den som avlagt
en speciallärar- eller specialpedagogexamen utbetalas 50 000 kronor.
Förslaget innebär att bestämmelserna ska träda i kraft 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria Examenspremier till vissa lärare 201406-17. U2014/4046/SF
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 4 september 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse som sitt
yttrande för examenspremier till vissa lärare.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Remiss: Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet Skåne
Dnr BSÖ 2014/0690
Sammanfattning
Lunds kommun har fått ansökan från Ung Företagsamhet Skåne om
verksamhetsbidrag på 1,5 kr per invånare för läsåret 2014/15. Ansökan avser att
upprätthålla och utveckla verksamheten för elever i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Ung företagsamhet Skånes Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet Skåne 2014-07-01 (Bilaga 1) Avtalsförslag 2014/2015. (Bilaga 2)
Rapport om Ung Företagsamhet Skånes verksamhet 2013/2014 2014-02-01
(Bilaga 3)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att som eget yttrande översända ovanstående tjänsteskrivelse till
Kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

