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§ 165

Föredragningslistan och val av
justerare

Till att justera dagens protokoll utses Fredric Strimell (C) och
ersättare Hanna Gunnarsson (V). Justering äger rum torsdagen
den 15 december 2016 kl 09.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 166

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 23 november 2016.
Dalby
Dalby Södra – Beslut §158 2016-11-23 att hos Kommunstyrelsen igen
beställa en skola för två paralleller F-6 med idrottshall, och därmed
beställer detaljplan för denna enhet,
Att uppdra åt förvaltningen att starta upp en ny skolenhet i Dalby på
Påskagänget.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 28 november
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
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§ 167

Inkomna skrivelser

Dnr BSÖ 2016/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§325 Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam
förvaltning – 2016-11-02
§339 Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet – Samordning,
ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för
elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) – 2016-11-02
(BSÖ 2016/0680)
Protokoll från kommunfullmäktige
§226 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Lunds kommun med
nämndernas delårsrapporter – 2016-10-27
§227 Beställning av renovering av Nyvångskolans matsal – 2016-10-27
(BSÖ 2016/0276)
Skolverket
Statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
höstterminen 2016 – 2016-11-01
Förvaltningsrätten i Malmö
Beslut 2016-11-15 (BSÖ 2016/0607)
Kommunala funktionshinderrådet
Protokoll 2016-10-18
Barn och skolnämnd Lund Öster
Månadsrapport – november 2016
Skrivelse
Skrivelse från en lärare angående lärarlönelyftet – 2016-11-27 (BSÖ
2016/0751)

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 22 november
2016 dnr BSÖ 2016/0006

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-12-14.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 168

Delegerade beslut

Dnr BSÖ 2016/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal.
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 33, 36, 38 och 39 inom team Södra Sandby, förteckning 3-6
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen. Tjänstledighet som ej är reglerad i lagar
och avtal för personal underställd rektor. Lönesättning av personal
underställd rektor tillika verksamhetschefen vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Delegat 40, 42, 43, 46, 47 och 49 inom team Dalby, förteckning 7-12
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativa
chefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativa chefen vid ny, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om särskild undervisning – hemundervisning.
Delegat 51, 53, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 13-16
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor och tillika förskolechef. Lönesättning av personal underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet.
Delegat 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 17-19
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet,
som inte är reglerad i lag och avtal, för personal direkt 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 23 november
2016 dnr BSÖ 2016/0007
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-12-14.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 169

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.
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§ 170

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.
Sammanlagt är prognosen för nämnden som helhet -6,9 miljoner kronor,
före eventuella bokslutsregleringar. Prognosen är åter sämre än
föregående månad (-2,1). Den största förändringen härstammar från den
förvaltningsövergripande finansieringsposten som nu väntas generera ett
underskott till följd av fler förskolebarn än budgeten förutsatte. Denna
brist kompenseras enligt regelverket för genomförd verksamhet i
bokslutet med 6 miljoner.
Tilläggsanslag för högre lokalkostnader förväntas vid årets slut
ytterligare förbättra utfallet med 8,8 miljoner. Prognosen för skolor och
förskolor är sammanlagt -0,7 miljoner. Här har en försämring skett
jämfört med föregående månad (+0,2 miljoner). Osäkerhet råder
fortfarande om statsbidragen för lågstadiesatsningen får behållas.
Prognosen förutsätter huvudsakligen att statsbidragen får behållas.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2016 dnr
BSÖ 2015/0900
Bilaga 1, 2016-11-25 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
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§ 171

Ekonomi- och verksamhetsplan 20182020

Dnr BSÖ 2016/0789

Sammanfattning
Kommunen har ett stort behov att sänka sina kostnader från 2018 och
framåt. Det beror framför allt på att färre ska försörja fler. Kommunens
nämnder behöver en beredskap för kommande utmaningar för att hantera
minskade ekonomiska ramar. Under våren kommer budgetförslagen att
utgöra ett underlag för de budgetramar som kommunens ledning arbetar
fram i samarbete med nämndernas presidier.
Kommunstyrelsen har beslutat om aktiviteter inför arbetet med EVP
2018-2020. Nämnderna ska senast den 11 januari 2017 inkomma med
yttrande och beslutade 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.
Enligt kommunstyrelsens beslut den 7 september ska nämnderna arbeta
utifrån tre scenarier; låg, mellan och hög innebärande effektiviseringar
motsvarande 3, 5 eller 7 % av nämndens ram för budget 2018 enligt EVP
2017-2019. Det högsta scenariot innebär en effektivisering med 47,8
miljoner för Barn och skolnämnd Lund Öster 2018.
Verksamheten är mycket personalintensiv och lagreglerad. De senaste
åren har de specialdestinerade statsbidragen till skolområdet eskalerat,
vilket begränsar handlingsutrymmet. De externa kostnaderna som
rektorerna förfogar över uppgår totalt till storleksordningen 23 miljoner.
Det är därför ofrånkomligt att vissa effektiviseringsförslag berör andra
förvaltningar och personalkostnader. Förvaltningen har tagit fram en lista
över tänkbara effektiviseringsåtgärder, enligt nämndens prioritering i
november. De som går att beräkna uppgår till 9 miljoner kronor. För att
komma upp i de nivåer som de tre scenarierna förutsätter krävs att
förvaltningen anpassar sin verksamhet genom minskad personaltäthet,
med följd att man inte kan söka statsbidrag för lågstadie- och
fritidshemssatsningar eller för mindre barngrupper i förskolan från 2018.
Enligt kommunfullmäktiges beslut inför EVP 2017 ska en samlad barnoch skolnämnd med en gemensam förvaltning införas från och med den 1
januari 2018. Det innebär en att en anpassning av
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resursfördelningsmodellen behöver göras, så att resursen till ledning,
styrning och gemensamma kostnader minskas till 2,3 % av
totalkostnaden i stället för 2,5 %. Det påverkar även den
enskilda/fristående verksamheten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 december 2016 dnr
BSÖ 2016/0789
Bilaga 1 2016-11-25 ekonomiska konsekvenser EVP 2018-2020
Bilaga 2 2016-11-25 Kommunkontorets mall för konsekvensbeskrivning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 23 november 2016 BSÖ/0289
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 28 september 2016, § 128 dnr
BSÖ/0693
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 236 dnr KS/0259.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att lämna skriftlig reservation för
Vänsterpartiet. Se protokollsbilaga 1.

Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Ola
Christiansson (S), Dennis Svensson (MP) och Klara Westby (MP)
följande tilläggsyrkande.
att
utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen översända
förvaltningens förslag till yttrande över effektiviserings- och
besparingsåtgärder på 3%, 5% och 7% inför ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018,
att
godkänna förvaltningens förslag till investeringsram för
planperioden.

Kenth Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens två sista att-satser.
att föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta om en ändring av resursfördelningsmodellen genom att, som en
följd av beslutet om ny gemensam barn- och skolnämndsorganisation,
minska schablonen till ledning, styrning och gemensamma kostnader till
2,3 % och lägga tillbaka den justering som gjorts av skolpengen med
motsvarande belopp, 5 miljoner,
att föreslå att kommunstyrelsen beslutar om en ökning av skolpengen
med den justering som gjordes vid beslutet om att fasa ut pedagogisk
omsorg, 1,2 miljoner
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Kenth Andersson (S) yrkar att bifoga en protokollsanteckning för
Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet är djupt oroade över den
kvalitetsförsämring de ingivna effektiviseringsmöjligheterna medför
särskilt med scenario 5 och 7%. Vi vill att Lunds skolor och förskolor
fortsatt ska ge barn, elever och personal de allra bästa förutsättningarna
till utveckling.

Charlotte Svanberg (M) yrkar bifall till Kenth Anderssons (S) med fleras
tilläggsyrkande och bifall till förvaltningens två sista att-satser.
Charlotte Svanberg (M) yrkar att lämna skriftlig reservation för
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Se protokollsbilaga 2.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till Kenth Anderssons (S) med fleras
tilläggsyrkande och bifall till förvaltningens två sista att-satser.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

att

att

att

Justerare

föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta om en ändring av resursfördelningsmodellen genom att,
som en följd av beslutet om ny gemensam barn- och
skolnämndsorganisation, minska schablonen till ledning, styrning
och gemensamma kostnader till 2,3 % och lägga tillbaka den
justering som gjorts av skolpengen med motsvarande belopp, 5
miljoner,
föreslå att kommunstyrelsen beslutar om en ökning av skolpengen
med den justering som gjordes vid beslutet om att fasa ut
pedagogisk omsorg, 1,2 miljoner,
utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen översända
förvaltningens förslag till yttrande över effektiviserings- och
besparingsåtgärder på 3%, 5% och 7% inför ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018,
godkänna förvaltningens förslag till investeringsram för
planperioden.
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Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet är djupt oroade över den
kvalitetsförsämring de ingivna effektiviseringsmöjligheterna medför
särskilt med scenario 5 och 7%. Vi vill att Lunds skolor och förskolor
fortsatt ska ge barn, elever och personal de allra bästa förutsättningarna
till utveckling.
Caroline Ljungqvist (FI): FI instämmer med S och MP’s
protokollsanteckningar.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer och rektorer
Akten
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§ 172

Verksamhetsplan för 2017 - nämndens
utvecklingsmål och internbudget

Dnr BSÖ 2016/0822

Sammanfattning
Lunds kommun står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste
åren. Nämnderna ska senast inför budget 2018 presentera väsentliga
effektiviseringar och tydliga prioriteringar. Som ett led i en effektivare
kommunorganisation ska en samlad barn- och skolnämnd med en
gemensam förvaltning införas från och med 1 januari 2018.
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en ny resursfördelningsmodell
för förskola, grundskola och fritidshem som börjar gälla från och med 1/1
2017.
Den organisatoriska tillhörigheten för den psykosociala delen av
elevhälsan (socionom i skolan/kurator) överförs från socialförvaltningen
till de båda skolförvaltningarna från och med 1/1 2017.
Barn- och skolnämnd Lund Öster utvecklingsmål är följande:
Likvärdig utbildning Våra barn och elever i ett 1 -16 års perspektiv
erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitetet oberoende av bostadsort,
kön och social eller ekonomisk bakgrund.
Nyanlända barn och elever Personalen har kunskap och kompetens som
rör nyanlända barn och elevers lärande.
Personal/Kompetensförsörjning Att behålla personal och vara en
attraktiv arbetsgivare samt att väcka intresse för yrken inom vår
organsation.
Lokaler Våra barn och elever i ett 1 -16 års perspektiv erbjuds likvärdiga
lokaler av hög kvalitetet. Framtagandet av lokalprogram skall främja
arbetet med att få likvärdiga lokaler.
Kommunfullmäktige har för budgetåret 2017 tilldelat Barn- och
skolnämnd Lund Öster en budgetram om 683 231 tkr. Budgetramen
består av resurser för lokalkostnader, föräldraavgifter, särskild
verksamhet, direkt skolpeng samt för ledning, styrning och gemensamma
kostnader.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 november
2016 dnr BSÖ 2016/0822
Bilaga 1 Verksamhetsplan med internbudget 2017, Barn- och skolnämnd
Lund Öster
Kommunfullmäktige beslut den 15-16 juni 2016, § 143
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Sammanträdesdatum

2016-12-14

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

fastställa verksamhetsplan med internbudget 2017
följande indikatorer utgår:
andel inskrivna barn i förskolan med annat modersmål än svenska
andel inskrivna barn i förskolan som är anmälda till
modersmålsstöd
andel elever som är berättigade till modersmål.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonom
Rektorer inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 173

Yttrande över skrivelse från en lärare
angående lärarlönelyftet

Dnr BSÖ 2016/0751

Sammanfattning
Louise Bengtsson skriver i brev till utbildningsministern Gustav Fridolin,
barn- och skolförvaltning Lund Öster, barn- och skolnämnd Lund Öster
och rektor på Killebäckskolan att hon känner sig kränkt med anledning
av fördelningen av de statliga lärarlönelyftspengarna.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 21
november 2016 dnr BSÖ 2016/0751
Skrivelse daterad 2016-10-09

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

till Louise Bengtsson framföra att man beklagar att Louise känner
sig kränkt med anledning av att Lärarlönelyftsmedlen som tilldelats
av staten inte räcker till alla lärare.

Beslut expedieras till:
Louise Bengtsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 174

Granskningsrapport intern kontroll
2016 med åtgärdsplan

Dnr BSÖ 2015/0957

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har genomfört samtliga kontroller
som nämnden beslutade om i handlingsplanen för 2016. Det innebär att
tre kommungemensamma samt sju nämndspecifika kontroller har
genomförts:
Kommungemensamma kontroller
Implementering av nya riktlinjer
Rutiner för att undvika för sent betalda fakturor
Inköpsrutiner och uppföljning av avtal
Nämndspecifika kontroller
Inventering av verktyg och rutiner gällande LAS-bevakning
Granskning av genomförda rekryteringar
Granskning av elektroniska fakturorGranskning av delårsprognos mot
verkligt utfall
Granskning av arbetssituationen utifrån förväntansdokument
Inkludering av elever ur ett tillgänglighetsperspektiv
Granskning av skolornas plan mot kränkande behandling avseende
aktualitet och tillgänglighet
Fem av granskningarna visar att det finns brister men av dessa finns det
ingen som bedöms som allvarlig. Flera granskningar har mer karaktären
av en kartläggning av hur förvaltningen arbetar med riskerna, än en
mätning.
Förslag på åtgärder redovisas i tabellform. En del av åtgärderna har redan
genomförts för att korrigera eventuella brister, men det finns också
åtgärder som är tänkta att leda till utveckling och förbättring. En del av
förbättringsåtgärderna har förvaltningen inte möjlighet att genomföra på
egen hand, utan är förslag till förbättringar som kommunkontoret får
utvärdera och eventuellt genomföra

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 23 november
2016 dnr BSÖ 2015/0957
Bilaga - Granskningsrapport intern kontroll 2016
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2016-01-27 § 8, fastställande av
handlingsplan för intern kontroll 2016, bifogas ej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

godkänna rapporten avseende intern kontroll 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 175

Revidering av policy angående
likabehandling av barn och elever
samt förebyggande av kränkande
behandling av barn och elever

Dnr BSÖ 2016/0763

Sammanfattning
Den 1 januari 2017 träder förändringar i tredje kapitlet
diskrimineringslagen (2008: 567) i kraft. Nuvarande krav på plan
(likabehandlingsplan) för att motverka diskriminering enligt 3 kap 16 §
ersätts med en skyldighet för utbildningsanordnaren att jobba med aktiva
åtgärder, enligt de nya bestämmelserna i 3 kap 1-3 och 16-18 §§.
Skyldigheten för utbildningsanordnare att bedriva ett arbete med aktiva
åtgärder ska gälla alla sju diskrimineringsgrunder, vilka omfattas av
diskrimineringsförbuden i 2 kap diskrimineringslagen. Detta framgår av
den nya bestämmelsen i 3 kap 16 § och innebär att det tillkommit två nya
diskrimineringsgrunder inom utbildningsområdet som arbetet med aktiva
åtgärder ska omfatta, nämligen könsöverskridanden identitet eller uttryck
samt ålder.
Med anledning av de nya bestämmelserna enligt ovan görs nu ytterligare
en revidering av policyn.

Beslutsunderlag
Barn- och skolkontoret Lund Östers tjänsteskrivelse reviderad den 30
november 2016 dnr BSÖ 2016/0763
SFS:2016:828 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),
utfärdad den 30 juni 2016 http://www.jpinfonet.se/dokument/Fragor-ochsvar/2823804/Vad-innebar-de-nya-diskrimineringsreglerna-fran-ochmed-den-1-januari-2017?pageid=228782&search=2016-10-13
http://www.do.se/framja-och-atgarda/forslag-pa-andringar-idiskrimineringslagen/
Policy angående dokumentation enligt diskrimineringslagen 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

november 2014
Barn- och skolkontoret Lund Östers tjänsteskrivelse reviderad den 6 mars
2015

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

anta den föreslagna reviderade policyn för dokumentation enligt
diskrimineringslagen samt förebyggande mot kränkande
behandling av barn och elever.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 176

Urvalsprinciper för placering i
förskoleklass i Lunds kommun

Dnr BSÖ 2016/0821

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna i Lunds stad och Lund Öster har påbörjat
en översyn av urvalsprinciper kopplat till skolvalet. Första steget i denna
översyn är att ta fram urvalsprinciper för valet till förskoleklass.
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förvaltningarnas och rektorernas
erfarenheter från de senaste årens arbete med skolvalet men också utifrån
de överklaganden som har gjorts i ett antal fall 2015 och 2016 i Lund.
Kommunrevisionen har under 2016 granskat kommunens riktlinjer vid
placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola. I denna
granskning framför Kommunrevisionen kritik bland annat mot att Lunds
kommun inte har förändrat de formella riktlinjerna för antagning till
förskoleklass sedan 2014. Kommunrevisionen har även framfört kritik
mot andra delar av hanteringen i samband med placering av barn i
förskola, förskoleklass och grundskola. Barn- och skolnämnderna
kommer att yttra sig om Kommunrevisionens granskning i början av
2017.
Sammanfattningsvis föreslår Barn och skolförvaltningarna Lunds stad
och Lund Öster följande gemensamma urvalsprinciper för placering i
förskoleklass:
1. Elevens rätt till en skola nära hemmet
2. Vårdnadshavares önskemål
När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån
följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder
3. Aktiva val prioriteras före icke-val
4. Syskonförtur - gäller elever som går i åk F-3 på vald skola
5. Relativ närhet
Vidare behövs ett förtydligande av dessa principer som kan utgöra ett
stöd för rektorer och förvaltningarna i syfte att säkerställa att urvalet görs
på ett rättssäkert sätt. Beslut om förtydligade principer bör fattas innan
urvalsprocessen påbörjas under våren 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 december
2016 dnr BSÖ 2016/0821 Kommunrevisionens genomförda granskning
av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

och grundskola dnr BSÖ 2016/0755
JP-infonet 2015-06-10 referat av Skolinspektionens beslut dnr 412013:6849
Regler för skolval- utdrag Skolverkets hemsida - Utbildningsinfo 201506-04

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

fastställa förvaltningens förslag till urvalsprinciper för placering i
förskoleklass,
ge Barn- och skolförvaltning Lund Öster i uppdrag att i samråd med
Barn- och skolförvaltning Lunds stad ta fram ett gemensamt förslag
till förtydligade urvalsprinciper för placering i förskoleklass.

Beslut expedieras till:
Skolledare inom BSF Lund Öster
BSN Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 177

Remiss: Kommunrevisionens
granskning av kommunens arbete med
stöd till barn från resurssvaga
förhållanden

Dnr BSÖ 2016/0701

Sammanfattning
Ernst & Young AB har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer 2016
granskat kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga
förhållanden och skickar rapporten för yttrande senast den 9 december
2016 till: Socialnämnden, Barn- och skolnämnden Lund stad, Barn- och
skolnämnden Lund Öster, Kultur- och fritidsnämnden samt
Utbildningsnämnden.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de samtliga granskade
nämnder att:
Säkerställa att de arbetar med en analys av behov och adekvata insatser
gällande barn och elever på grupp- och organisationsnivå utifrån de
bakgrundsfaktorer som forskningen visat är viktig för goda
uppväxtförhållanden och studieresultat.
Med utgångspunkt i goda exempel och ömsesidigt erfarenhetsutbyte ge
kraft åt ett socialt hållbarhetsperspektiv i styrning och uppföljning av sina
respektive verksamheter.
Barn- och skolnämnder Lunds stad och Lund Öster att:
Säkerställa att fördelningen av resurser till förskola och grundskola sker
på ett sätt som garanterar ett tillfredsställande mått av likvärdighet över
kommunen.
I barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ges svar på den kritik och
de rekommendationer kommunrevisionen riktar till Barn- och
skolnämnden. Alla elever som har behov av stödinsatser i skolan på Lund
Öster identifieras och erbjuds stöd, oavsett socioekonomisk bakgrund.
Åtgärder görs på enhetsnivå för att ge alla elever stöd i att nå målen
exempelvis varierad undervisning, läxhjälp, extra anpassning och
elevhälsan koppas in. Vid övergångar från olika stadier överlämnas
underlag kring exempelvis elevens kunskapsutveckling, utveckling av
förmågor och eventuella extra anpassningar och särskilt stöd eleven haft.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att tjänsteskrivelsen utgör
svar på kommunrevisionens kritik.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Beslutsunderlag
Barn- och förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-25 dnr 2016/0701
Missiv - Lunds Kommunsrevisorer 2016-09-14
Kommunrevisionens granskningsrapport ”Granskning av kommunens
arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden” september 201609-09.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ger svar på den kritik
och de rekommendationer kommunrevisionen riktar till Barn- och
skolnämnden.
Vilket innebär att alla elever som har behov av stödinsatser i skolan på
Lund Öster identifieras och erbjuds stöd, oavsett socioekonomisk
bakgrund. Åtgärder görs på enhetsnivå för att ge alla elever stöd i
att nå målen exempelvis varierad undervisning, läxhjälp, extra
anpassning och elevhälsan koppas in. Vid övergångar från olika
stadier överlämnas underlag kring exempelvis elevens
kunskapsutveckling, utveckling av förmågor och eventuella extra
anpassningar och särskilt stöd eleven haft.
Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 178

Sammanställning av anmälningar till
Skolinspektionen 2016 för BSN Lund
Öster

Dnr BSÖ 2016/0805

Sammanfattning
Den 1 oktober 2008 inrättades Skolinspektionen som tillsynsmyndighet
för hela skolområdet och granskar kvaliteten i skolväsendet,
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Barn- och elevombudet
(BEO) är en del av Statens skolinspektion.
Det har under 2016 kommit in 7 anmälningar från Skolinspektionen, som
rör Barn- och skolnämnd Lund Öster. Skolinspektionen har under året
lämnat slutliga beslut i anmälningar från 2014 och 2015, där 1 anmälan
kom in under 2014 och 10 anmälningar under 2015.
Under året har Skolinspektionen avgivit totalt 17 slutliga beslut, varav 16
ärenden har avskrivits eller avslutats och i ett ärende har getts påtalan. I
ett ärende från 2016 avvaktas slutligt beslut från Skolinspektionen.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 17
november 2016 dnr BSÖ 2016/0806
Barn- och skolnämnds beslut den 2015-12-16, § 192 – Anmälningar till
Skolinspektionen 2015
Barn- och skolnämnds beslut den 2014-12-17, § 175 – Anmälningar till
Skolinspektionen 2014
Barn- och skolnämnds beslut den 2013-12-18, § 208 – Anmälningar till
Skolinspektionen mellan 2011-2013
Barn- och skolnämnds beslut den 2011-03-22, § 38 – Anmälningar till
Skolverket och Skolinspektionen mellan 2000-2011

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden godkänner informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (27)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 179

Utse ersättare för Erik Kanders (L)
som ersättare i Barn- och skolnämnd
Lund Östers arbetsutskott

Dnr BSÖ 2016/0829

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

utse Cornelia Kramer (L) till ersättare i Barn- och skolnämnd Lund
Östers arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (27)

