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§ 171
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Per Jakobsson (M) och ersättare Kenth
Andersson (S). Justering äger rum torsdagen den 18 december 2014 kl 11.00 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2014/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§287 Begäran om utökad driftsram för Hagens förskola för täckande av
driftskonsekvenser till följd av ökad hyra – 2014-11-12 (BSÖ 2014/0544)
Protokoll från kommunfullmäktige
§195 Revidering av information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnsomsorgen i Lunds
kommun – 2014-11-06 (BSÖ 2014/0246)
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde 2014-09-30
Genarps ansvarsområde 2014-10-01
Killebäcks ansvarsområde 2014-10-13
Veberöds verksamhetsområde 2014-11-12
Högsta förvaltningsdomstolen
Underrättelse 2014-11-10
Skolinspektionen
Anmälan till skolsituationen för elev vid Nyvångskolan i Lunds kommun –
beslut 2014-11-21 (BSÖ 2014/0686).
Skolväsendets överklagandenämnd
Beslut – 2014-11-21 (BSÖ 2014/0846).
Skolverket
Statsbidrag för påsklovs- och sommarskola 2014 – beslut 2014-10-29.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 november 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-12-17.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 173
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2014/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på befattningar direkt
under skoldirektören. Lönesättning av personal på befattning direkt under
skoldirektören vid ny-, åter- och förlängd anställning som inte är verkställighet.
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.
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 30, 33, 34, 35, 36, 38 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 3-9
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
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Delegat 44, 45 och 48 inom team Dalby, förteckning 10-12
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor och
tillika förskolechef. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för
personal underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning av personal
underställd rektor 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.
Delegat 51, 53 och 55 inom team Veberöd, förteckning 13-15
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshem högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 16-19
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. Beslut om förkortad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen begäran för personal
underställd rektor. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Tillåtelse för elev att fullgöra skolgång i annan kommun. Beslut
om plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 5 år
utifrån lokala resurser. Beslut om plats i fritidshem/öppen fritidsverksamhet för
barn med behov av särskilt stöd.
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 2014-12-17.

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
Sammanställning av anmälningar till Skolinspektionen
2014
Dnr BSÖ 2014/1074
Sammanfattning
Sammanställningar av anmälningar till Skolinspektionen har lämnats till BSN
Lund Öster 2011-03-22 och 2013-12-18. Under 2014 har sammanlagt sju nya
Skolinspektionsärenden behandlats rörande BSN Lund Öster. Två ärenden har
avskrivits och i fem ärenden har beslut ännu inte fattats.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnds beslut den 2011-03-22, § 38 – Anmälningar till
Skolverket och Skolinspektionen mellan 2000-2011 Barn- och skolnämnds
beslut den 2013-12-18, § 208 – Anmälningar till Skolinspektionen mellan 20112013
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Delårsrapport per 2014-11-30 med bokslutsprognos
Dnr BSÖ 2014/0369
Sammanfattning
För barn- och skolnämnd Lund Öster visar bokslutsprognosen att verksamheten
för 2014 beräknas gå med ett överskott omfattande 2 570 tkr. Förvaltningen
beräknas dock återlämna -140 tkr då man haft betalningsansvar för färre antal
barn än vad kommunkontoret prognostiserat. Vidare ska kompensation erhållas
för ökade skolskjutskostnader med 200 tkr. Nettoresultatet efter dessa
korrigeringar blir 2 630 tkr i överskott. Årets återkommande investeringsanslag
är 2 mkr och dessa medel kommer att användas.
Beslutsunderlag
Redovisning per 2014-11-30
Skrivelse till kommunstyrelsen 2014-12-01
Bilaga 1 Uppföljning antal barn och elever mot KF ram
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 1 december 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna delårsbokslutet med bokslutsprognos,
att besluta att översända delårsbokslut med bokslutsprognos till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 177
Internbudget 2015 - revidering
Dnr BSÖ 2014/0893
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november om ny budgetram, EVP 20152017 med budget för 2015. Budgetramen har räknats upp med 618 tkr i
förhållande till budgetbeslutet i juni. De tillkomna medlen ska användas till
avgiftsfria fruktstunder i årskurs F-2. BSN Lund Öster tilldelas en total
driftbudgetram om 641,7 miljoner kronor. Av dessa är 481 miljoner kronor
direkt skolpeng och 144,9 miljoner kronor lokalkostnader, resterande del utgörs
av det som benämns särskild verksamhet och till nämndens förfogande.
Skrivelsen visar hur budgetramens medel kommer att användas baserat på BSN
Lund Östers beslut den 22 oktober i skrivelsen, Förslag till ekonomiska principer
för internbudget 2015.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27
Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget för 2015.
Beslut 2014-10-22, BSÖ 2014/0893, § 141 BSN Lund Öster, Förslag till
ekonomiska principer för internbudget 2015
Barn- och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse 2014-12-01
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa reviderad internbudget 2015 i enlighet med skrivelsen
att den direkta skolpengen skall utbetalas till respektive förskola/skola

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, budgetchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 178
Granskningsrapport intern kontroll 2014 med åtgärdsplan
Dnr BSÖ 2013/1039
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster antog handlingsplanen för intern kontroll den
29 januari 2014, § 10. Handlingsplanen följs upp genom en rapport om
genomförd granskning samt en åtgärdsrapport vid eventuella brister.
Granskningsrapporten ska överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 2014-01-29 § 10
Kommunstyrelsen beslut 2013-12-04 § 360
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2014-11-27
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna granskningsrapport med åtgärdsplan för intern kontroll för 2014.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 179
Friskvårdsbidrag för BSF Lund Öster 2015
Dnr BSÖ 2014/1087
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 2015 ska uppgå till max 1700 kr i enlighet med
kommungemensamma riktlinjer. Sedan 2013 har samtliga månadsavlönade
medarbetare inom Lunds kommun rätt till ett friskvårdsbidrag på 1700 kr per år.
Friskvårdsbidraget ersätter 80 procent av styrkta kostnader för friskvård.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-02, § 48 (Dnr KS 2010/0340)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 november 2014
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 2015,
att följa kommungemensamma anvisningar för uttag av friskvårdsbidraget i
proportion till anställningstid.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 180
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster 2014
Dnr BSÖ 2014/1089
Sammanfattning
Lunds kommun genomför sedan hösten 2011 en årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån
Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som besvaras på arbetsplatsnivå av
arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans via en enkät.
Arbetsplatsernas resultat samlas till en förvaltningsgemensam rapport och
åtgärder för ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster genomfördes uppföljningen under oktober-november
2014. Utifrån enkätens resultat ges fem förslag på åtgärder som kommer
genomföras under januari-september 2015.
Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsen, 2011-09-07, § 309
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa föreslagna åtgärder inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet gällande Barn- och skolförvaltning Lund Öster under perioden
januari-september 2015.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Personalavdelningen
Skolledarna inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Akten

Justerare
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§ 181
Uppföljning av skrivelse från föräldrar angående
verksamheten vid Kattfotens förskola
Dnr BSÖ 2014/0344
Sammanfattning
Föräldrar på förskolan Kattfoten skickade en skrivelse daterad 2014-03-31 som
inte riktade kritik mot förskolans pedagoger utan lyfte de problem som
föräldrarna upplevde. Skrivelsen var indelad i två olika avsnitt Barnens utemiljö
och Förskolechefens ansvar. Under det senare avsnittet fanns underrubrikerna
Personalomsättning och pedagogernas planering, Läroplanen, Föräldrarnas
delaktighet och information, Mångfald och jämställdhet och Verksamheten
tillgänglig för alla barn. Skrivelsen besvarades utifrån dessa rubriker och
uppföljningen kommer också att göra det.
Beslutsunderlag
Föräldraskrivelse angående verksamheten vid Kattfotens förskola 2014-03-31
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2014-04-24
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 21 maj 2014, § 70
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2014-11-24
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att uppdra åt förskolechefen att fortsätta arbetet med att tydliggöra förskolans
planering utifrån läroplanen och synliggöra information till föräldrarna,
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra uppföljning av skrivelsen från
föräldrarna vid Kattfotens förskola.

Beslut expedieras till:
Föräldrarna vid Kattfoten
Rektor tillika verksamhetschef, Kattfoten
Rektor tillika förskolechef, Kattfoten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Revidering av policy angående likabehandling av barn och
elever samt förebyggande av kränkande behandling av
barn och elever
Dnr BSÖ 2014/1088
Sammanfattning
Sedan senaste revideringen av Policyn angående likabehandling av barn och
elever, samt förebyggande av kränkande behandling av barn och elever har den
lag som då infördes använts i drygt 3 år och vi har sett behov av att revidera den
då konsekvenser av hur vi har hanterat dessa frågor har belysts i olika
sammanhang av bland andra jurister. Vi har hämtat information från och
påverkats av Agneta Herlin, fd Skoljurist i Stockholms stad, som i en artikel på
JP Skolnet, ”Vad ska man tänka på när det gäller anmälan till huvudmannen om
kränkande behandling?”, skrivit om detta. Utifrån denna artikel föreslår vi
förändringar främst kring anmälningsprocessen när och hur rektor ska anmäla till
nämnden och lyfter också upp skollagens bestämmelse om skyldighet att anmäla
och hur dessa anmälningar ska hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen
och personuppgiftslagen. Tillägger även att, fr o m 2015-01-01, räknas
tillgänglighet som en diskrimineringsgrund.
Beslutsunderlag
\\intra.lund.se\userdata\017632\Utvecklingsledare\Likabehandling\Vad ska man
tänka på när det gäller anmälan till huvudmannen om kränkande behandling analys - Nyhetsbrevs-länk - Nyhetsarkiv - Nyhetsarkiv - JP Skolnet - JP
Infonet.mht
Policy angående likabehandling av barn och elever, samt förebyggande mot
kränkande behandling av barn och elever. Bilaga 1
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse med beslut den 14 juni 2006
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse reviderad den 12 november
2008
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse reviderad den 22 april 2009
Barn- och skolkontoret Lund Öster tjänsteskrivelse reviderad den 31 augusti
2011
Barn- och skolkontoret Lund Östers tjänsteskrivelse reviderad den 27 november
2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att anta den föreslagna reviderade policyn för likabehandling av barn och elever
samt förebyggande av kränkande behandling av barn och elever.

Beslut expedieras till:
Samtliga rektorer inom BSF Lund Öster
Samtliga verksamhetschefer inom BSF Lund Öster
Akten

Justerare
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§ 183
Remiss: Lokalinvesteringsprocess i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2014/1059
Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till ny process för investeringar i
lokaler (lokalinvesteringsprocess). Förslaget har presenterats för
kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade att förslaget skulle skickas ut på
remiss till kommunens nämnder och styrelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut under § 165/ 2014-11-17
Kommunkontorets missiv daterad 2014-11-20
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10, PM Ny lokalinvesteringsprocess
för Lunds kommun (bilaga 1) samt Lokalinvesteringsprocess – Börläge 2014-0912 (bilaga 2)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2014-12-01
Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP) yrkar skriftligt inför BSN Lund Östers möte bifall till
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande.
I kommunkontorets skrivelse daterad 141110 står bla på sid 3 (6) ’år ett
lokalbehov efter att dessa möjligheter har prövats, görs en prioritering av
samtliga behov utifrån givna prioriteringsramar. Prioriteringen görs av en
investeringsgrupp’’samt på sid 4 (6) ’ån den beslutade investeringsramen görs
sedan prioriteringar på objektsnivå av investeringsgruppen löpande under
investeringsåret. Dessa prioriteringar görs innan nämnd sedan lämnar beställning
av om/nybyggnation till kommunsstyrelsen, som äger investeringsramen.’’
Vilka som ska ingå i investeringsgruppen framgår inte av skrivelsen.
Formuleringarna är så pass allmänt hållna att man kan tolka det som att
investeringsgruppen har möjlighet att prioritera bort redan beslutade projekt.
Eftersom vi har negativa erfarenheter av hur Hagalundsskolan i Dalby av den
dåvarande lokalplaneringsgruppen plockades ur investeringsbudgeten vid flera
tillfällen, trots att både KS och KF beslutat om investeringen, anser vi att den
nuvarande skrivningen är för vag.
yrkande:
att med motiveringen ovan påtala att Investeringsgruppens sammansättning samt
befogenheter måste tydliggöras innan den nya lokalinvesteringsprocessen antas
samt i övrigt bifalla Barn och Skolnämnd Lund Östers förslag till beslut.
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Astrid Rugsveen (M) yrkar med instämmande av Karin Nilsson (C), Charlotte
Svanberg (M), Tord Persson (S) och Yanira Difonis (MP) bifall till
Carolina Nordbecks (FP) tilläggsyrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att med motiveringen ovan påtala att Investeringsgruppens sammansättning samt
befogenheter måste tydliggöras innan den nya lokalinvesteringsprocessen antas
samt i övrigt bifalla Barn och Skolnämnd Lund Östers förslag till beslut.

Beslut expedieras till:
Planeringssekreterare
Ekonom/Lokalplanerare
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

