Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-23
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30 - 20:15
Kenth Andersson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Karin Nilsson (C)
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Dennis Svensson (MP)
Ann Björkman (FP)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Ersättare:

Eva Strand (S)
Margareth Hansson (S)
Christer Larsson (M)
Erik Kanders (FP), t o m §136 kl 20.00
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgörande för Olga Gribina (MP)
Jakob Lundberg (KD)

Övriga närvarande:

Ann-Britt Wall Berséus (BSNLÖ), Skoldirektör
Elisabeth Salomonsson (BSNLÖ), Nämndsekreterare
Per Måsbäck (Lärarförbundet), personalföreträdare

Justerare:

Karin Nilsson (C) med Rita Borg (S) som ersättare

Paragrafer:

§§ 128 - 141

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby
fredag 25 september 2015 kl 08:00

Underskrifter:

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Kenth Andersson

Justerare
Karin Nilsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum:

23 september 2015

Datum då anslaget sätts upp:

2015-09-28

Förvaringsplats för protokollet:

Barn- och skolkontoret, Fritidsgatan 2, Södra Sandby

Underskrift:
Elisabeth Salomonsson

Datum då anslaget tas ned: 2015-10-20
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§ 128
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och ersättare
Rita Borg (S). Justering äger rum fredagen den 25 september 2015 kl 08.00 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.
Elisabeth Salomonsson ger en repetition av Meetings, en applikation för iPad
för att läsa nämndhandlingar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola inom Lund Öster
Dnr BSÖ 2015/0009
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och
skola.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 september 2015

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2015/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§243 Philip Sandberg (FP) samt Mia Honeth (FP) skrivelse avseende utredning
av fritidsklubbarnas behov av en politisk styrgrupp – 2015-08-12
Kultur- och fritidsförvaltningen
Mångfaldsrundan 2016 – 2015-08-20
Tekniska nämnden
Bostadsprojekt i Lunds kommun : projektlista 2016-2018 med utblick mot 2020
– 2015-06-03
Barn- och skolnämnd Lunds stad
§99 Statsbidrag Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016
Skrivelse
Skrivelse från S och C – Planering av Dalbys utbyggnad kräver en prognos för
antalet elever i skolan – 2015-08-25 (BSÖ 2015/0661)

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 september 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-09-23.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
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: Beslut om krav
på att ställa egen bil till förfogande i tjänsten, eller att egen bil får användas i
tjänsten och tecknande av bilavtal.
Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis boende.
Övriga ärenden: Fastställande av läsårstider 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 30, 32, 33, 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. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-,
åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om plats i fritidshem/öppen fritidsverksamhet för barn med
behov av särskild stöd.
Delegat 43, 44, 45 och 48 inom team Dalby, förteckning 10-13
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
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 förskolechef vid ny-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 51, 52, 53, 54 och 56 inom team Veberöd, förteckning 14-18
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 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 19-22
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
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 särskild
undervisning.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 september 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2015-09-23.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Yttrande över skrivelse från föräldrar till barn på Hagens
förskola
Dnr BSÖ 2015/0489
Sammanfattning
Det har inkommit en skrivelse, undertecknad av 12 föräldrar (varav några är
föräldrar på språkavdelningen och några är föräldrarådsrepresentanter), från
Hagens förskola. Föräldrarna uttrycker att de upplever att förskolan och
huvudmannen inte levt upp till de krav som ställs i skolverkets allmänna råd för
förskolan. Föräldrarna har framfört synpunkter vad gäller personalplanering,
ändring av språkavdelningen och kring hur omställningarna har kommunicerats
till föräldrarna.
Hagens förskola har anpassat verksamheten utifrån barnantalet, som har sjunkit
under året. Språkavdelningen har genomgått en förändring utifrån att skapa
likvärdighet inom Barn och skolförvaltning Lund Öster. Förskolechef och
verksamhetschef har informerat personal och föräldrar, allt eftersom det har varit
möjligt. Förändringsprocesser tar tid.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 15 maj 2014
Dnr BSÖ 2014/0540, § 17
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 april 2015
Dnr BSÖ 2015/03282, § 14
Föräldraskrivelse, Dalby maj/juni 2015 och föräldrarnas bilaga
Förskolechefens; Information ang. projektplan för språksvaga barn i förskolan,
Barn och skolförvaltning Lund
Förskolechefens; Personalplanering för Hagen
Förskolechefens; Ekonomi 2015
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på skrivelsen från
föräldrarna vid Hagens förskola

Beslut expedieras till:
Föräldrarna på Hagens förskola
Rektor tillika verksamhetschef, Hagens förskola
Rektor tillika förskolechef, Hagens förskola
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Yttrande över skrivelse från S, MP, V, FI –
Genuspedagogik och normkritiskt arbete
Dnr BSÖ 2015/0344
Sammanfattning
Socialdemokratiska partiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ
har inkommit med skrivelsen – Genuspedagogik och normkritiskt arbete.
Partierna vill ge skolförvaltningen, en andra gång, i uppdrag att utreda och
föreslå hur det grundläggande normkritiska arbetet med genuspedagogik kan
stärkas och utvecklas inom ramen för gällande läroplan, t ex fortbildning och
handledning samt återkomma till nämnden med förslag till sammanträdet i
september. Första svaret på skrivelsen gavs i maj.

Beslutsunderlag
Skrivelse – Genuspedagogik och normkritiskt arbete, Dnr BSÖ 2015/0344
Barn och skolnämnd Lund Öster tjänsteskrivelse den 20 april 2015
Barn och skolnämnd Lund Öster tjänsteskrivelse den 16 juni 2015

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och med följande
tilläggsyrkande att i att-satsen ändra ”avslå” till ”besvaras”.
att skrivelsen besvaras, Genuspedagogik och normkritiskt arbete, utifrån
motiveringen att det inte är möjligt att blåsa liv i UPP-projektet från 2006-2007
och arbetet ingår i det dagliga arbetet på förskolor och skolor utifrån gällande
styrdokument. Dessutom görs en uppdatering av ämnesområdet i oktober med
fortsatt utvecklingsmöjlighet efter behov, didaktikerna utökas och arbetet med
kollegialt lärande pågår.
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Aleksander Mlynarczyk (KD),
Ann Björkman (FP), Charlotte Svanberg (M) och Astrid Rugsveen (M) bifall till
förvaltningens förslag.
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP) och Caroline
Ljungqvist (FI) bifall till Hanna Gunnarssons yrkande.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja till Hanna Gunnarssons (V) yrkande
Nej till Karin Nilssons (C) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hanna Gunnarssons (V)
med fleras yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att skrivelsen besvaras, Genuspedagogik och normkritiskt arbete, utifrån
motiveringen att det inte är möjligt att blåsa liv i UPP-projektet från 2006-2007
och arbetet ingår i det dagliga arbetet på förskolor och skolor utifrån gällande
styrdokument. Dessutom görs en uppdatering av ämnesområdet i oktober med
fortsatt utvecklingsmöjlighet efter behov, didaktikerna utökas och arbetet med
kollegialt lärande pågår.

Reservationer
Karin Nilsson (C) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Delårsrapport per 2015-08-31 med bokslutsprognos
Dnr BSÖ 2015/0326
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 -8,4 miljoner
kronor. Avvikelsen ska korrigeras enligt kommunens regelverk med avdrag för
outnyttjade anslag eller tilläggsanslag för tillkommande kostnader.
Följande korrigeringar föreslås:
Färre barn och elever, -3,3 miljoner
Kompensation för skolskjutsar, +0,3 miljoner
Höjd arbetsgivaravgift, +0,7 miljoner
Ökade hyreskostnader +10,4 miljoner
Summa korrigeringar: 8,1 miljoner kronor. Om föreslagna korrigeringar
godkänns beräknas budgetavvikelsen bli -0,3 miljoner. Av årets
investeringsanslag på 3 miljoner förbrukas 2,5 miljoner.

Beslutsunderlag
Rapport till kommunstyrelsen ”Delårsrapport per 31 augusti 2015”
Uppföljning av antal barn och elever mot KF ram (Bilaga 1)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 september 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna bifogade rapport samt
att överlämna delårsrapport 2015-08-31 till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Dnr BSÖ 2014/0893
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 6 mars 2014, § 44
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2015
Bilaga 1, 2015-08-31 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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§ 137
Skadegörelserapportering - kvartal 1 och 2 för 2015
Dnr BSÖ 2015/0672
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 den 2009-04-22, § 47
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2015-08-31

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Skolinspektionens uppföljning av tillsyn i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2015/0518
Sammanfattning
Skolinspektionen har under 2014 genomfört tillsyn i Lunds kommun i
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt när det
gäller kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och
vuxenutbildning.
För varje skolverksamhet/-enhet har inspektionen lämnat ett beslut. Dessutom
har Skolinspektionen till huvudmannen riktat ett antal föreläggande gällande
förskolor, fritidshem, vuxenutbildningen samt huvudmannens generella arbete
med planering, uppföljning och utveckling, med krav på åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister. Vidtagna åtgärder skulle redovisas för Skolinspektionen senast
31 mars 2015. Flera nämnder i kommunen är berörda av besluten och de tre
barn- och skolnämnderna fattade beslut om svar från huvudmannen i de delar
som rörde respektive ansvarsområde på sammanträden under mars månad
2015.
Skolinspektionen har tagit del av inkomna handlingar med åtgärder. I ett
uppföljningsprotokoll 2015-06-11 begär de att kommunen kompletterar sitt svar
för att Skolinspektionen ska kunna slutföra bedömningen om de vidtagna
åtgärderna är tillräckliga. Senast 1 oktober ska svaret vara Skolinspektionen
tillhanda.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens ”Beslut efter tillsyn i Lunds kommun” den 12 november 2014
(Dnr 43-2013:5628) Skolinspektionens ”Beslut för förskola i Lunds kommun”
den 6 november 2014 (Dnr 43-2013:5628) Skolinspektionens ”Beslut för
fritidshem i Lunds kommun” den 18 september 2014 (Dnr 43-2013:5628) Barnoch skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 mars 2015
Skolinspektionens ”Uppföljning av tillsyn i Lunds kommen” den 11 juni 2015
(Dnr 43-2013:5628)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 september 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa svar till Skolinspektionen med anledning deras uppföljning av
tillsyn i Lunds kommun (bilaga 1-8)
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Verksamhetschefer
Rektorer i förskola och grundskola
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Remiss: Skrivelse om att inrätta ett projekt för romer i
Lund
Dnr BSÖ 2015/0571
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har fått i uppdrag att yttra sig över
styrgruppen för Nolltolerans mot rasisms förslag om att inrätta ett projekt för
romer i Lund. Förslaget kommer från början från den romska föreningen Lovara.

Beslutsunderlag
Skrivelse från styrgruppen för Nolltolerans mot rasism samt skrivelsen från
föreningen Lovara
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2015-09-03

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140
Remiss: Revisionsrapport om granskning av ITsäkerheten i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2015/0573
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun
genomfört en granskning av kommunens IT-säkerhet. Det övergripande syftet
har varit att granska om IT-säkerheten i kommunens mest kritiska
verksamhetssystem håller tillräckligt hög nivå.
Denna tjänsteskrivelse inriktar sig på den del av granskningen som behandlar de
verksamhetssystem som används inom barn- och skolförvaltningen, nämligen
Procapita Barn och Ungdom (BoU)[1] och Raindance.

Beslutsunderlag
KS Granskning av IT-säkerheten inom Lunds Kommun den 17 juni 2015
KS Missiv Granskning av kommunens hantering av IT-säkerhet den 17 juni
2015
Barn- och skolförvaltning Lund Öster Tjänsteskrivelse den 31 augusti 2015

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att rekommendera att Kommunkontoret tar fram en gemensam
systemförvaltningsmodell för kommunens IT-system.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

