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§ 109

Föredragningslistan och val av
justerare

Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och ersättare Per
Jakobsson (M). Justering äger rum torsdagen den 29 september 2016
kl 10.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Inledning:
Pär Jonsson, rektorer Killebäckskolan, informerar om GAFE användning
i grundskolan och Eva Grandelius, förskolechef och rektorer Fågelsångs
ansvarsområde, informerar om UNIKUM användning i förskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Yttrande över skrivelse angående
kommunfullmäktiges beslut om
utfasning av pedagogisk omsorg

Dnr BSÖ 2016/0619

Sammanfattning
Skrivelse inkommen från vårdnadshavare till barn placerade i pedagogisk
omsorg i anledningen till kommunfullmäktiges beslut om utfasning av
pedagogisk omsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016,
§143, om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget
för 2017. I EVP ingick beslut om (s. 57-59 i protokollet) att fasa ut
pedagogisk omsorg till 2017. I skrivelsen ställs fem frågor till nämnden,
som handlar om inhibitionsbeslutet från förvaltningsrätten i Malmö,
grunder för kommunfullmäktiges beslut, framtida beslut, kommunikation
via media, rekrytering och efterfråga av dagbarnvårdare.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att tjänsteskrivelsen utgör
som svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 31 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0619
Skrivelse 2016-08-08
Kommunfullmäktige beslut den 15 juni 2016, § 143 dnr KS 2016/0074

Yrkanden
Astrid Rugsveen (M), Charlotte Svanberg (M) och Karin Nilsson (C)
yrkar med eget svar på skrivelsen. Se protokollsbilaga 1.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Dennis
Svensson (MP), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) och Erik Kanders
(L) bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Hanna Gunnarssons (V) yrkande
Nej till Astrid Rugsveens (M) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hanna
Gunnarssons (V) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar på skrivelsen.

Reservationer
Astrid Rugsveen (M), Charlotte Svanberg (M) och Per Jakobsson (M)
anmäler reservation till förmån för eget yrkande. Se protokollsbilaga 1.
Beslut expedieras till:
Anna Bernkull m fl
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 111

Månadsvis information om
lokalsituationen för förskola/skola
inom Lund Öster

Dnr BSÖ 2016/0009

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2009-06-10 att få
information varje månad om lokalförändringar.
Följande lokalförändringar har skett sedan föregående information som
lämnades till nämnden den 22 juni 2016.
Södra Sandby
Rivning av Lysmasken paviljong påbörjas 1 sept-16.
Nyponbacken. Tomtutredning beställd till Lundafastigheter för framtida
möjligheter.
Uggleskolan. Ingår nu i inomhusmiljöprojektet och inventering gjord.
Killebäckskolan. Ingår nu i inomhusmiljöprojektet och inventering görs i
höst.
Dalby
Möllebacken. Tomtutredning beställd till Lundafastigheter för eventuella
framtida möjligheter.
Veberöd
Idalaskolan/Idala förskola. Se ärende 11.
Tegelstugan. Se ärende 12.
Genarp
Genarp skola. Möjlighet finns att inrymma folkbibliotek i ena ”vingen”.
Fasadrenovering pågår (B-hus). C-hus i sommar 2017.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 30 augusti 2016
dnr BSÖ 2016/0009 inklusive bilaga Barn- och skolnämnd Lund Öster
2009-06-10 §73 dnr BSÖ 2009/0021

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

nämnden godkänner informationen.
finansiering sker genom särskild ordning enligt den nya
lokalinvesteringsprocessen.

Beslut expedieras till: Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Inkomna skrivelser

Dnr BSÖ 2016/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§249 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2017, (KF) – 2016-08-10
§250 Slutrapport Fokus Veberöd – 2016-08-10
§256 Uppdaterade riktlinjer för behandling av personuppgifter och
riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter – 2016-08-10
§262 Inkommen skrivelse om att inrätta ett projekt för romer i Lund
2016-08-10 (BSÖ 2015/0571)
Barn- och elevombudet
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Byskolan, Lunds kommun – beslut 2016-08-15 (BSÖ
2016/0039)

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 september
2016 dnr BSÖ 2016/0006

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-09-28.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Delegerade beslut

Dnr BSÖ 2016/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
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 3, 33, 35, 36, 38 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning
3-8
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet
som ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor. Beslut
om förkortad uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes egen
begäran, för personal underställda rektor. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef vid
ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om uppskjuten skolplikt.
Delegat 40, 41, 43, 44, 45, 47 och 48 inom team Dalby, förteckning 915
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet
som ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor. Beslut
om förkortad uppsägningstid, vid entledigande på den anställdes egen
begäran, för personal underställda rektor. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef vid
ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens
önskemål.
Delegat 50, 51, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 16-20
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 21-24
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 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 anställning som inte är verkställighet.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 september
2016 dnr BSÖ 2016/0007

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-09-28.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Information från Forum för samråd

Dnr BSÖ 2013/0118

Sammanfattning
Enligt Skollagen 4 kap. § 13-14 ska det vid varje förskole- och skolenhet
finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och
vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och
vårdnadshavarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster, huvudmannen för
verksamheten, har valt att delta med två adjungerade representanter vid
dessa möten, en från majoriteten och en från oppositionen.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2013-03-20 att ha
Information från Forum för samråd som en stående punkt på sin
föredragningslista. Under denna punkt ger representanterna en muntlig
rapportering till nämndens ledamöter från Forum för samråds senaste
möten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 2013-03-20 §41 dnr BSÖ
2013/0118

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
Inget beslut fattas av nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Delårsrapport per 2016-08-31 med
bokslutsprognos

Dnr BSÖ 2016/0129

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyresen ska nämnderna lämna ett delårsbokslut
per den 31 augusti med bokslutsprognos för 2016. För barn- och
skolnämnd Lund öster prognostiseras - 5,7 miljoner i förhållande till
budgetramen. Detta resultat ska, enligt kommunens regelverk, korrigeras
för outnyttjade anslag och tillkommande kostnader.
Följande korrigeringar föreslås:
Finansiering av antal barn och elever: +2,3 mnkr
Kompensation skolskjutsar +0,1 mnkr
Ej utnyttjat anslag till öppen förskola -0,6 mnkr
Kompensation (netto) för hyror +8,8 mnkr
Summa av korrigeringarna blir 10,6 mnkr. Om föreslagna korrigeringar
beviljas blir det prognostiserade resultatet +4,9 mnkr.
Nämnden har ett anslag på 8,5 mnkr för investeringar men kompenseras
endast för 3 mnkr i driftsramen för räntor och avskrivningar. Anslaget
kan därför inte användas fullt ut, utan ett överskott beräknas därför till
+5,5 mnkr.
Rapport med mål och indikatorer bifogas ärendet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 september
2016, dnr BSÖ 2016/0129
Rapport till kommunstyrelsen ”Delårsrapport augusti Barn och
skolnämnd Lund Öster” (Bilaga 1)
Uppföljning av antal barn och elever mot KF ram (Bilaga 2)

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

godkänna bifogad delårsrapport
överlämna Delårsrapport augusti Barn och skolnämnd Lund Öster
till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Månatlig rapport om beräknade
budgetavvikelser

Dnr BSÖ 2015/0900

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. Prognosen är en förutsägelse om hur
väl man lyckas anpassa kostnaderna till skolpengen vid kalenderårets
slut. De enheter som befarar underskott ska planera för åtgärder för att
minimera underskotten i en åtgärdsplan. Skolor och förskolor får
skolpeng varje månad och ska anpassa kostnaderna till den. Eftersom
barn- och elevtalen varierar och man inte med säkerhet kan förutsäga
kommande barn- och elevtal är prognoserna för året osäkra.
De enheter som prognostiserar underskott är Svaleboskolan och
Tegelstugan och Lammets förskola i Veberöd samt Östra Mölla Gård och
Kattfotens förskola i Dalby. Orsakerna är främst, sedan flera år, för små
klasser och omfattande behov av särskilt stöd på Svaleboskolan och
minskande barnantal i förskolorna till hösten. Åtgärder som planeras för
att minimera underskotten handlar om bland annat om minskad
vikarieanvändning och större flexibilitet bland personalen. Total prognos
för nämnden som helhet är -5,7 miljoner. Orsaken till försämringen mot
förra prognosen är främst lokalanpassningsåtgärder som medför högre
lokakostnader. Tilläggsanslag för högre lokalkostnader förväntas täcka
lokalkostnaderna med 8,8 miljoner.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2016 dnr
BSÖ 2015/0900
Bilaga 1, 2016-09-09 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44 dnr
BSÖ 2013/0668

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner rapporten.

Beslut expedieras till:
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Kommunfullmäktiges särskilda
uppdrag till nämnden om
barngruppernas storlek

Dnr BSÖ 2016/0506

Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av
kommunfullmäktige den 10-11 juni 2015 (§121) fick nämnden av
fullmäktige ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna ekonomiskt,
personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla kommunens
målsättning för gruppstorlek i förskolan. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige i samma ärende att ge kommunstyrelsens
arbetsutskott i uppdrag att tillsammans med nämndpresidier och
kommunens ledningsgrupp att arbeta vidare med att ta fram förslag till
nya kommunfullmäktige mål med indikatorer för nämnderna för 20162018 och detta arbete har lett till kompletterande beslut (KF 2015-11-26
§251) med nya mål.
Beroende på hur och när man statistiskt avmäter måluppfyllelsen får man
olika resultat. Historiskt är det oftast färre barn inskrivna på hösten för att
sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att måluppfyllelsen
teoretiskt oftast är bättre på hösten. Förskolornas olika organisering har
gjort det svårt att följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet
med kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet är istället
barnantalet per anställd pedagog
Med utgångspunkt från barns andel av pedagog är målet uppfyllt i
oktober 2015 medan det saknas ca 30 tjänster (29,3 årsarbetare) i april
2016. Detta motsvarar en kostnad om 13,5 mkr.
Befolkningsprognosen som upprättades i april 2016 pekar på en
minskning av barnantalet 2016 jämfört med år 2015 för att sedan
succesivt öka igen. Prognosen är som alltid beroende på
utbyggnadstakten i tätorterna.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2 september 2016
dnr BSÖ 2016/0506
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

som svar på kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i Ekonomi-och
verksamhetsplan för 2016-2018, översända tjänsteskrivelsen
”Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden om
barngruppernas storlek” daterad 2016-09-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Skadegörelserapportering kvartal 1
och 2 för 2016

Dnr BSÖ 2016/0632

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens verksamheter ska
använda sig av ett skadegörelserapporteringssystem. Varje skola/förskola
ska själva rapportera i skadegörelserapporteringssystemet vid all form av
skadegörelse från sönderslagen papperskorg till bränder och inbrott.
Ärendet redogör för skadegörelseläget under kvartal 1 och 2 där
sammanlagt 92 anmälningar skett vilket är en ökning jämfört med
tidigare år.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 23 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0632
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 april 2009, § 22

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 119

Beställning till kommunstyrelsen
avseende ny Idalaskola och förskola
med konsekvenser för Svaleboskolan

Dnr BSÖ 2016/0656

Sammanfattning
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt.
Huset visade sig vara i så dåligt skick att beslutet är att det ska rivas.
Ärendet om ny Idala förskola och skola eller att Svaleboskolan blir enda
skolan i Veberöd har prövats under ett antal år. Förvaltningen förordar nu
en kombimodell för tvåparallellig skola F-3 samt förskola 100 barn
byggs på den nya tomten på Idalaområdet samt att möjlig tillbyggnad på
ytterligare minst 100 barn/elever kan ske på sikt.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0656 Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016
§208, dnr KK 2015/895
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 18 november 2016, § 174

Yrkanden
Rita Borg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
att föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en
kombiskola för en tvåparallellig F-3 samt 100 förskolebarn. En
utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på sikt.
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M),
Charlotte Svanberg (M), Per Jakobsson (M) och Hanna Gunnarsson (V)
tillägg i första att-satsen efter F-3 ”med tillagningskök”.
att föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en
kombiskola för en tvåparallellig F-3 med tillagningskök samt 100
förskolebarn. En utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på
sikt.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena.
Ja till Rita Borgs (S) yrkande
Nej till Karin Nilssons (C) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons
(C) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner
följande propositionsordning.
Ja till Rita Borgs (S) yrkande
Nej till Karin Nilssons (C) yrkande
Omröstningen utfaller med 4 röster för och 7 röster emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilsson (C)
med fleras yrkande om tillägg i första att-satsen ”med tillagningskök”.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

att
att
att
att

föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en
kombiskola för en tvåparallellig F-3 med tillagningskök samt 100
förskolebarn. En utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara
möjlig på sikt,
förorda att den av Kommunstyrelsen beslutade idrottshallen bör
förläggas vid nya Idalaskolan,
förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidsplan för tillbyggnad av
årskurs 4-9 på Svaleboskolan för fyrparallellig verksamhet,
förvaltningen får i uppdrag att påbörja planering för tillbyggnad
matsal för 960 elever/personal på Svaleboskolan,
finansiering sker genom i anspråkstagande av medel i
investeringsplanen.

Protokollsanteckningar
Skoldirektör Ann-Britt Wall Berséus vill uppmärksamma nämnden på
kommunens ekonomiska läge och de stora investeringspåtagande som
redan finns. Varje nytt tillagningskök leder till ökade måltidskostnader.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer Veberöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 120

Information om inomhusmiljöprojekt
Tegelstugans förskola, Veberöd

Dnr BSÖ 2016/0657

Sammanfattning
Tegelstugans förskola är ett av kommunens inomhusmiljöprojekt.
Tegelstugan byggdes till 2009/2010, och det är de tidigare byggda
delarna som nu genomgår en översyn. Förutom åtgärder som ska
förebygga problem med inomhusmiljön föreslår förvaltningen även
pedagogiska och arbetsmiljöåtgärder i huset att genomföras i samband
med inomhusmiljöprojektet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0657

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Förskolechef Tegelstugan
Verksamhetschef Veberöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 121

Upphandling av skolskjuts för Barn
och skolnämnd Lund Öster
verksamhetsområde

Dnr BSÖ 2016/0633

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt 2012-01-25 att efter upphandling
teckna avtal för ordinarie skolskjutslinjer. Avtalet går ut 2018-06-30.
Ärendet tar upp de avtal kommunen har idag samt förslaget att påbörja
ny upphandling/förhandling av avtal för skolskjuts.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse den 25 augusti 2016
dnr BSÖ 2016/0633
Barn och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 januari 2012, § 2

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

uppdra åt förvaltningen att påbörja ny skolskjutsupphandling för
ordinarie skolskjutsturer att gälla från 2018-07-01,
uppdra åt förvaltningen att förhandla fram nytt avtal för övrig
skolskjuts med Markentreprenad.

Beslut expedieras till:
Rektorer
Upphandlingsenheten
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 122

Förutsättningar för Lärarlyftet II

Dnr BSÖ 2016/0570

Sammanfattning
Sedan december 2013 gäller krav på legitimation för förskollärare och
lärare. För de som blev tillsvidareanställda före juli 2011 gäller
övergångsbestämmelser fram till juli 2015, med undantag för särskolan
där övergångsbestämmelserna förlängts till 2018 ut. Genom Lärarlyftet II
som pågår fram till utgången av 2018 ges lärare möjlighet att bli fullt ut
behöriga i ämnen och årskurser som de undervisar i.
Skolhuvudmannens godkännande krävs för deltagande.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2016-08-19 dnr
BSÖ 2016/0570
Bilaga Rutin ansökan 2016-08-19
Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för
fortbildning när det gäller sådana insatser
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2012-10-01
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2012-03-30
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2012-01-02
Regeringsbeslut II:6, U2011/6674/S, 2011-12-01 (Förskolelyftet II)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2011-10-26
Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
och viss annan personal
Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

fastställa förvaltningens förslag i enlighet med ovanstående,
vilket innebär att respektive skola/förskola tilldelas det
stimulansbidrag per högskolepoäng och termin avseende
Lärarlyftet II fram t.o.m. 2018.

Beslut expedieras till:
Samtliga chefer/arbetsledare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 123

Förslag till införande av ytterligare en
utvecklingsdag i förskolan

Dnr BSÖ 2016/0634

Sammanfattning
I syfte att höja kvalitén i förskola, leva upp till de krav som ställs i
styrdokumenten, hålla kvar och utveckla processen i Bedömning För
Lärande (BFL) och ha likvärdiga förutsättningar i Lunds kommun behövs
ytterligare en utvecklingsdag för förskolan i Barn och skolförvaltning
Lund Öster (totalt fem utvecklingsdagar).

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2016-09-05
dnr BSÖ 2016/0634
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2013-11-06
dnr BSL 2013/0467

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

ställa sig positiva till förvaltningens förslag till inrättandet av
ytterligare en utvecklingsdag med från våren 2017 (totalt fem
utvecklingsdagar).

Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer
Rektorer tillika förskolechefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 124

Remiss: Uppföljning av delaktighet för
alla

Dnr BSÖ 2016/0426

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla- som är beslutad av
kommunstyrelsen den 2 april §91 2014 och av kommunfullmäktige den
11 juni §121 2014 skall följas upp och redovisas till vård- och
omsorgsförvaltningen senast den 30 september 2016.
I ärendet redogörs förvaltningens uppföljning av planen som består i en
strategidel samt en handlingsplan med sju områden. Förvaltningen gör
uppföljning för områdena 1 -attityder och bemötande, 3- information och
kommunikation, 4- fysisk miljö och 5- utbildning och arbete.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 29 2016 dnr
2016/0426
Delaktighet för alla – Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning i Lunds kommun med kommunstyrelsens
handlingsplan för genomförandet 2014-2016
Kommunstyrelsen 2014-04-02 §91
Kommunfullmäktige 2014-06-11 §121

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

avge yttrande enligt barn- och skolförvaltning Lund Östers
tjänsteskrivelse 2016-08-30.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 125

Remiss: Handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper

Dnr BSÖ 2016/0606

Sammanfattning
Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till strategi och
handlingsplan avseende nationella minoriteters rättigheter som är
framtagen i samråd med 5 organisationer som företräder de nationella
minoriteterna i Lund. Handlingsplanen och strategin har lämnats över till
skolförvaltningarna för yttrande.
Barn och skolförvaltning Lund Öster besvarar de punkter som berör
förvaltningens verksamheter. Förvaltningen instämmer i förslagen som
avser information till barn, elever, personal och vårdnadshavare men
instämmer inte i förslaget att inventera språkkunskaper hos barn/elever
och personal. Förvaltningen anser att ett upprättande av ett register över
språkkunskaper gränsar till att upprätta ett register över etnicitet och i
Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer
med utgångspunkt från etniskt ursprung.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 september
2016 dnr BSÖ 2016/0606
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den 12
maj 2016 dnr KS 2014/0718 Handlingsplan för Lunds kommuns arbete
med nationella minoriteter den 12 maj 2016 dnr KS 2014/0718, § 113

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse den 1 september 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 126

Utse ersättare för BSN Lund Öster till
kommunala funktionshinderrådet

Dnr BSÖ 2015/0091

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

utse Per Jakobsson (M) till ersättare i kommunala
funktionshinderrådet.

Beslut expedieras till:
Anne Kammenhed, Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 127

Utse ersättare för Cornelia Kramer (L)
som ersättare i Barn- och skolnämnd
Lund Östers arbetsutskott

Dnr BSÖ 2016/0726

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

utse Erik Kanders (L) till ersättare i Barn- och skolnämnd Lund
Östers arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 128

Information om strategi- och
planeringsprocessen inför ekonomioch verksamhetsplan 2018-2020 med
budget 2017

Dnr BSÖ 2016/0693

Sammanfattning
Inför EVP 2018-2020 har kommunstyrelsen beslutat om anvisningar och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen. Med tanke på de stora
ekonomiska utmaningarna som kommunen står inför de närmaste åren
krävs nu en intensifiering av arbetet med att effektivisera och prioritera
med utvecklad kvalitet. Det innebär att nämnderna redan i december
2016 ska besluta om yttrande och budgetförslag som innehåller
- Förslag till konkreta strategier och åtgärder och prioriteringar för att
hantera behov av effektiviseringar för att få en budget i balans och behov
av kvalitetsförbättringar, samt ge en beskrivning av konsekvenser av
dessa förslag
- Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden
- Nämndens behov av investeringar de kommande åren
Vid strategidagen den 23 januari 2017 ska nämnden redogöra för sitt
budgetförslag enligt anvisningarna. Under våren 2017 pågår dialog
mellan kommunstyrelsen och nämnderna kring nämndernas förslag till
åtgärder och prioriteringar. Alla nämnder samlas till en gemensam bild
av läget den 29 mars 2017. Slutligt beslut om budget 2018 och EVP
2018-2020 fastställs av kommunfullmäktige den 14-15 juni 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2016 dnr
BSÖ/0693
Bilaga 1 Kommunkontoret 2016-09-07 Anvisningar och tidplan för
strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 236 dnr KS/0259.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till prioriteringar
till nämndens novembersammanträde,
ge förvaltningen i uppdrag att ta upp ärendet om EVP 2018-2020
med nämndens strategi och prioriteringar i december 2016.

Beslut expedieras till: Verksamhetschefer, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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