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§ 113
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och ersättare Astrid
Rugsveen (M). Justering äger rum torsdagen den 27 augusti 2015 kl 13.30 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inger Aldrin, utvecklingsledare, presenterar elevenkät LUNK 2015 och
betygsresultat.
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Utdragsbestyrkande
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§ 114
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2015/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunfullmäktige
§96 Anmälan om avliden ersättare i barn- och skolnämnd Lund Öster –
2015-05-21
§105 Motion från Sverigedemokraterna om stopp för genuspedagogik i förskolor
i Lunds kommun – 2015-05-21 (BSÖ 2015/0181)
§119 Michael Petersens (FI) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnd Lund Öster
§121 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 med budget
för 2016 – 2015-06-10—11
§123 Revidering av information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidshemsverksamhet –
2015-06-10--11
Protokoll från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
§36 Utbildning om folkhälsa för förtroendevalda – 2015-05-12
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden
§69 Beställning av idrottshall på Idalaområdet i Veberöd – 2015-06-04
(BSÖ 2015/0520)
§77 Områdeslokalplan Dalby, på remiss från Barn- och skolnämnd Lund Öster –
2015-06-04 (BSÖ 2015/0178)
Protokoll från Utbildningsnämnden
§57 Översyn av Modersmålscentrums organisation – 2015-05-13
(BSÖ 2015/0447)
§76 Kartläggning av elevhälsa – 2015-06-17
Minnesanteckningar från Forum för samråd
By ansvarsområde 2015-06-08
Skolinspektionen
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Svaleboskolan i Lunds
kommun – beslut 2015-05-29 (BSÖ 2015/0041)
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Nyvångskolan i Lunds
kommun – beslut 2015-06-04 (BSÖ 2014/1096)
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Lunds
kommuns klagomålshantering – beslut 2015-06-05 (BSÖ 2015/0414)
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om situationen vid Kattfotens förskola i
Lunds kommun – beslut 2015-06-05 (BSÖ 2015/0415)
Uppföljning av beslut om skolsituationen för elev vid Österskolan i Lunds
kommun – beslut 2015-06-30 (BSÖ 2015/0247)
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Lämna uppgifter inför Skolinspektionens skolenkät – 2015-06-16
Skolverket
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015 –
beslut 2015-06-01
Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 1:a halvåret 2015 – beslutsmeddelande
2015-06-08
Skicka namnlista på utsedda förstelärare före den 15 september 2015 –
Information 2015-06-29
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 – 2015-08-04
Sveriges Kommuner och Landsting
Tillämpning av konverteringsregeln i 5§ andra stycket anställningsskyddslagen
och om arbetsgivaren skiljt henne från hennes anställning genom att inte
konvertera anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt –
2015-06-10
Kommunala funktionshinderrådet
Protokoll 2015-06-02
Övrigt
#readmelund ”Vad kan en kommun göra för att göra skillnad i läsfrågan”?

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 23 juli 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-08-26.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2015/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön på befattningar direkt
under skoldirektören.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och tjänster för
belopp om högst 10 basbelopp. 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, 32, 33, 34, 35, 36, 38 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning
3-10
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 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 verksamhetschefen och tillika förskolechef vid
ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet. Anställning av
obehörig lärare eller förskollärare för mer än 6 månader och upp till ett år.
Skolärenden: Mottagande ab barn/elev som hör till annan kommun.
Förskoleärenden: Beslut om tillsyn högst en timme före respektive efter
ordinarie öppettider.
Delegat 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning
11-20
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: Beviljande/avslag av skolskjuts.
Delegat 50, 51, 52, 53, 54 och 55 inom team Veberöd, förteckning 21-26
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. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
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anställning som inte är verkställighet. Anställning av obehörig lärare eller
förskollärare för mer ån 6 månader och upp till ett år.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshem högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 27-30
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 verksamhetschefen och
tillika förskolechef. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande på den
anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika förskolechef
tillika verksamhetschef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
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 Naturskolechef, förteckning 31
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
naturskolechefen. Lönesättning av personal underställd naturskolechefen vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 augusti 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-08-26.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 116
Redovisning av inkomna klagomål för perioden 150101150630
Dnr BSÖ 2015/0575
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 10 augusti 2015

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Yttrande över skrivelse från föräldrarådet i Genarp om
storleken på barngrupperna
Dnr BSÖ 2015/0431
Sammanfattning
Föräldrarådet i Genarp har till Barn-och skolnämnd Lund Öster inkommit med
en skrivelse där de anser att vissa barngrupper i förskolan är för stora. Rektor
och verksamhetschef Eva Härstedt har skrivit en svarsskrivelse, vilken ligger
som bilaga till denna skrivelse. I svarsskrivelsen redogörs för barngruppernas
storlek i Genarps förskolor, bemanning, ekonomiska förutsättningar och
verksamhetens pedagogiska utformning.

Beslutsunderlag
Skrivelse från föräldrarådet i Genarp,
Bilaga med svar från Häckeberga verksamhetsområde,
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 augusti 2015

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Dennis
Svensson (MP), Caroline Ljungqvist (FI) och Karin Nilsson (C) bifall till
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande.
Vi tackar för er skrivelse som lyfter väldigt viktiga frågor om barngruppernas
storlek och barnens arbetsmiljö i förskolan.
Våra fyra rödgrönrosa partier har stora ambitioner för skolan i Lund och vill göra
mer än vad den rådande politiken tillåter. Det parlamentariska läget i Lund är
svårt: Vi har rödgrönrosa majoritet i Barn- och skolnämnd Lund Öster, men vi
har inte majoritet i varken kommunfullmäktige (som är den instans som beslutar
om budgeten) eller kommunstyrelsen. På kommunfullmäktiges budgetmöte i juni
gick istället i folkpartiets förslag till budget igenom.
Den budget som kommunfullmäktige beslutade i juni innebär att det är svårt att
göra några större satsningar på Lunds skolor och förskolor det kommande året.
Det finns helt enkelt inte några resurser till att minska barngrupper eller höja
lärarlönerna. Vår rödgrönrosa budget innehöll satsningar på över 20 miljoner
mer än den borgerliga, som både skulle användas till att kompensera för ökade
lönekostnader och göra nya satsningar på framförallt förskolan. Tyvärr kommer
detta nu inte kunna genomföras.
Det är vår övertygelse att fler besparingar inte är möjliga att göra i Lunds skolor
och förskolor utan att det får allvarliga följder. Vi kommer fortsätta arbeta för
ökade ekonomiska resurser till Lunds skolor och förskolor och hoppas att de
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borgerliga partierna också kommer se dessa behov framöver.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse tillsammans med tilläggsyrkande utgöra
svar på skrivelsen från föräldrarådet i Genarp.

Beslut expedieras till:
Föräldrarådet i Genarp
Akten
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§ 118
Yttrande över skrivelse från medborgare i Genarp - Frågor
till Barn- och skolnämnd Lund Öster
Dnr BSÖ 2015/0450
Sammanfattning
Den 20 maj inkom via mail två frågor från förälder i Genarp, ställda till Barnoch skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2015-05-20
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 29 juli 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på mailskrivarens frågor.

Beslut expedieras till:
Medborgaren
Akten
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§ 119
Rapport elevenkät LUNK 2015
Dnr BSÖ 2015/0583
Sammanfattning
Resultat från Elevenkät 2015 presenteras i en kommungemensam rapport samt
bilagor med resultat för Lund Öster.

Beslutsunderlag
LUNK Rapport 2015
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 juni 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att med godkännande lägga rapport till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorer Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Akten
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§ 120
Remiss: Förslag på nya hastighetsgränser i Lund,
Stångby och Vallkärra
Dnr BSÖ 2015/0464
Sammanfattning
Tekniska nämnden har remitterat ett ärende om nya hastighetsgränser inom
Lunds stad med flera områden. Tidigare har motsvarande förändring genomförts
i Veberöd och Dalby.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut under § 84/2015-04-15
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 14 juli 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att inte avlämna yttrande då ärendet inte rör områdena Genarp och Södra
Sandby där Barn- och skolnämnd Lund Öster har ansvar.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 121
Information om statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan och lågstadiesatningen
Dnr BSÖ 2015/0593
Sammanfattning
En sammanställning av information om statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan och lågstadiesatsningen och av problemställningar som BSN Lund
Öster har att förhålla sig till.

Beslutsunderlag
Skolverkets hemsida www.skolverket.se
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2015

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

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 126
Val av ny ersättare till BSN Lund Östers arbetsutskott
Dnr BSÖ 2015/0608
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att utse Caroline Ljungqvist (FI) som ersättare efter Michael Petersen (FI).

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 127
Utse adjungerade till Forum för samråd gällande
Fågelsång ao: Uggleskolan
Dnr BSÖ 2015/0067
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att utse Caroline Ljungqvist (FI) och Christer Larsson (M) som adjungerade
till Fågelsång ao: Uggleskolan.

Beslut expedieras till:
Rektorerna inom BSN Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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