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§ 20

Informationsärende: Skolornas arbete
med frånvaro

Dnr BSL 2017/0198

Sammanfattning
Lägesrapport från arbetsgrupp med uppdrag att minska antalet elever
med hög frånvaro samt ge förslag på förbättrade rutiner och arbetssätt
som kan stödja skolornas arbete med elever som har eller riskerar att få
hög frånvaro.
Arbetsgruppen har bland annat undersökt hur andra kommuner arbetar
med frånvaro samt tagit del av den senaste forskningen på området.
Med problematisk frånvaro avses frånvaro i sådan omfattning att
frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot
utbildningens mål. Detta innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig
och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
tackar för redovisningen.

Justerare
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§ 21

Samordning av elevhälsa

Dnr BSL 2016/0828

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad gav 2016-03-30 förvaltningen i uppdrag
att tillsammans med de båda andra skolförvaltningarna (Lund Öster och
utbildningsförvaltningen) ta fram förslag på den samordnade elevhälsans
uppdrag, organisation och bemanning.
En arbetsgrupp från de tre förvaltningarna har, utifrån gällande
styrdokument för elevhälsa och skolhälsovård, arbetat fram ett sådant
förslag. Arbetsgruppen bedömer att förslaget motsvarar och uppfyller de
krav som finns på en samlad elevhälsa enligt skollagen (2010:800)
och beslutskraven för ”Barnets bästa”.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse X februari 2017
dnr 2016/0828
Barn- och skolnämnd Lunds stads ”Återraport EVP-uppdrag Elevhälsan”
dnr 2016/0123
”Samordning av elevhälsan i Lunds kommun” PP februari 2017
”Organisation och resurser för samordning av elevhälsoarbetet i Lunds
kommun” februari 2017

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna organisation och arbetssätt i enlighet med förslag på
samordning av elevhälsan i Lunds kommun 2016-12-13

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnd Lund Öster

Justerare
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§ 22

Information: HBTQ-insats

Dnr BSL 2017/0033

Sammanfattning
Detta är en uppföljande rapport gällande den informationsinsats som
genomförts inom Barn-och skolförvaltning Lunds stad i syfte att även
HBTQ-föräldrar får ett gott bemötande av förvaltningens medarbetare.
En översyn har också gjorts av att förvaltningens blanketter är korrekta
med aktuella rubriker för vårdnadshavare/anhöriga. Informationsinsatsen
och översynen av blanketter har gjorts enligt skrivelse från M-gruppen
om arbete med HBT inom skolan Dnr BSL 2014/0108 samt beslut från
Barn-och skolnämnd Lunds stad Dnr BSL 2014/0108.
Med början under 2015 har informationsinsatser genomförts på temat
HBTQ vid förskolor och skolor inom förvaltningen. Samtliga
medarbetare har arbetat aktivt med informationshäftet ”Tänk Olika”
innehållande diskussionsfrågor samt sett en film ”Så kan det vara”, vilket
är en informationsfilm producerad av bland andra RFSL, Lärarförbundet
och Kommunal vars syfte är att skapa diskussion gällande likabehandling
i förskolans och skolans verksamhet. En uppföljande enkät har skickats
ut till samtliga medarbetare. Denna rapport är en sammanfattning av de
inkomna enkätsvaren samt ger förslag på möjliga sätt att arbeta vidare
med förvaltningens likabehandlingsarbete med inriktning mot
medarbetare.
Av förvaltningens knappt 2500 anställda valde 251 personer att besvara
enkäten. Enkäten bestod av 6 frågor:
1. Hur nöjd är du med informationsinsatsen om ”HBTQ och ett gott
bemötande” som helhet?
2. Hur nöjd är du med materialet och upplägget av informationsinsatsen?
3. Vad har varit bra?
4. Vad kunde ha varit bättre?
5. Upplever du att informationsinsatsen har tillfört något positivt till
arbetsklimatet och bemötandet på din arbetsplats?
6. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter på sin
arbetsplats. Vad anser du är viktigast i förvaltningens fortsatta arbete för
likabehandling?
Enkäten visar att medarbetarna till största del är nöjda med
informationsinsatsen även om det råder delade meningar. Många
uppskattar att förvaltningen gjort ett ställningstagande att alla
Justerare
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medarbetare har lika värde och lika möjligheter. Samtidigt finns det
andra som svarar att de anser att förvaltningen istället borde arbeta med
andra diskrimineringsgrunder än HBTQ, främst etnisk diskriminering tas
upp som exempel, alternativt att det redan finns en god arbetsmiljö på
arbetsplatsen och att förvaltningen inte bör skilja ut en viss grupp utan
istället arbeta mer normkritiskt. Även om det råder delade meningar
svarar ändå övervägande del respondenter att de i helhet är nöjda med
satsningen. Samma mönster går igen gällande uppfattningen rörande
material och upplägg. Övervägande del respondenter är nöjda men det
finns de som riktar kritik mot filmen och diskussionerna som följde
efteråt.
De önskemål som framförs gällande förvaltningens fortsatta
likabehandlingsarbete är att våga prata om vikten av ett öppet
arbetsklimat och att arbeta aktivt med samtliga diskrimineringsgrunder.
Många skriver att de gärna ser ett fortsatt aktivt likabehandlingsarbete
och att det ska vara ett ständigt utvecklingsområde.

Beslutsunderlag
Rapport uppföljning av HBTQ-informationsinsats 2017-02-20 dnr BSL
2017/0033
BSN Lunds stads beslut mot bakgrund av skrivelsen från M-gruppen, den
19 mars 2014, dnr BSL 2014/0108
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Yttrande
angående arbete med HBT i skolan”, den 17 mars 2014, dnr BSL
2014/0108
Skrivelse från den Moderata gruppen i Barn- och skolnämnd Lunds stad,
den 29 januari 2014, dnr BSL 2014/0108, 2014-03-17

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.
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§ 23

Beställning Flygelskolan

Dnr BSL 2017/0200

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av om- och tillbyggnad av Flygelskolan.
Efter genomförande av projektet omorganiseras Flygelskolan till en skola
med två paralleller i årskurs F-3. Genom omdisponering av lokaler
skapas också en matsal. Projektet ska vara genomfört till höstterminen
2019 och bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram. Beräknad
kostnad är 20 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning Flygelskolan 2017-03-15 Tjänsteskrivelse
Kostnadsbedömning ursprunglig utredning 2016-02-22
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
HYPERLINK ”” Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021 v 3
FLYGELSKOLAN plan 1 2015-11-24

Yrkanden
Per-Arne Lundgren (S) yrkar att nämnden ska besluta
att beställa om- och tillbyggnad av Flygelskolan enligt beskrivning i
FLYGELSKOLAN plan 1 2015-11-24, med färdigställande till skolstart
höstterminen 2019.
Ursula Savonius (L) instämmer i Per-Arne Lundgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Per-Arne Lundgrens m fl förslag och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

beställa om- och tillbyggnad av Flygelskolan enligt beskrivning i
FLYGELSKOLAN plan 1 2015-11-24, med färdigställande till
skolstart höstterminen 2019

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Justerare
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§ 24

Tilläggsbeställning Södra Råbylund

Dnr BSL 2017/0139

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av ny skola på Råbylund. Beställningen är
en utökning av tidigare beställning från barn- och skolnämnden samt en
ändrad placering i området enligt förslag från statsbyggnadskontoret.
Projektet bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram.

Beslutsunderlag
Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15
Tilläggsbeställning Södra Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Komplettering Lokalprogram Råbylundshallen
Lokalprogram Råbylundshallen - 2014
Lokalprogram tilläggsbeställning Råbylund F-3

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar i att nämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt
beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15
med färdigställande till skolstart höstterminen 2019.
Ursula Savonius (L) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt
beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-0315 med färdigställande till skolstart höstterminen 2019.

Protokollsanteckningar
Liberalerna lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi ställer oss positiva till att en skola på Råbylund nu byggs. Vi är dock
kritiska till att byggnation inte påbörjades efter den första beställningen
av nämnden 2013.”

Justerare
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Nämndens samtliga ledamöter instämmer i protokollsanteckningen.
Ersättaren Eli Blondin (FI) instämmer i Liberalernas
protokollsanteckning.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Justerare
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§ 25

Beställning fsk Råbylund

Dnr BSL 2017/0201

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av 6 avdelningar förskola på
Råbylundsområdet. Behovet av förskoleutbyggnad är stort eftersom att
byggande av bostäder i området sker i hög takt. Förskolan placeras på
den tomt där det tidigare planerades en flexibel enhet. Projektets kostnad
uppskattas till 40 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning fsk Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Beställning fsk Södra Råbylund 2017-03-15
PM skolplacering 2016-12-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Lokalprogram ny fsk Råbylund 100 enhet

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar i att nämnden beslutar
att beställa ny förskola på Råbylundsområdet enligt barn- och
skolförvaltningens skrivelse Beställning fsk Råbylund 2017-03-15 med
färdigställande till skolstart höstterminen 2019.
Ursula Savonius (L) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

beställa ny förskola på Råbylundsområdet enligt barn- och
skolförvaltningens skrivelse Beställning fsk Råbylund 2017-03-15
med färdigställande till skolstart höstterminen 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Justerare
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§ 26

Beställning Målarstugan

Dnr BSL 2017/0199

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av Målarstugans förskola. Målarstugan är
idag evakuerad till följd av ett inomhusmiljöprojekt. En ny byggnad
beställs på samma plats som den tidigare. Den nya enheten byggs med
kök som kan leverera mat till Palettskolan. Beräknad kostnad för
projektet är 40 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning Målarstugan 2017-03-15 Tjänsteskrivelse
Beställning Målarstugan 2017-03-15
Målarstugan utredningsutlåtande 170223
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Lokalprogram Nya Målarestugan fsk 100 enhet

Yrkanden
Ordföranden yrkar att nämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen beställa ny förskola Målarstugan enligt barnoch skolförvaltningens skrivelse ”Beställning Målarstugan 2017-03-15”
med färdigställande 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen beställa ny förskola Målarstugan enligt barnoch skolförvaltningens skrivelse ”Beställning Målarstugan 201703-15” med färdigställande 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Justerare
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§ 27

Uppsägning av lokaler

Dnr BSL 2016/0813

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen har ett antal lokaler som ej är i drift på
respektive skolområde. Tidigare har det bedrivits permanent och tillfällig
verksamhet i lokalerna. Lokalerna är ej med i Lokalplanen för 20172022. Barn-och skolförvaltningens bedömning är att lokalbehovet från
och med ht 17 kan hanteras inom befintligt bestånd genom att bland
annat utnyttja våra förskolebussar, ta in ytterligare barn i våra förskolor
på vårarna och att i några fall erbjuda plats i förskola som ligger lite
längre bort från hemmet.

Beslutsunderlag
BSN tjänsteskrivelse 2017-02-21 uppsägning av lokaler
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022
Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021
Översikt hyreskostneder per objekt.

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Gösta Eklund (V) yrkar
att man ska vara försiktig med att panikavveckla hela beståndet av
evakueringsförskolor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) yrkande och
finner att nämnden beslutar i enighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

säga upp hyresavtalen enligt tjänsteskrivelse 2017-02-21.
uppsägningarna skall ske enligt de kontraktförutsättningar som
gäller.

Reservationer
Gösta Eklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Dragan Brankovic (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gösta
Eklunds (V) yrkande.
Justerare
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Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Skolområdeschefer
Administrativa chefer

Justerare
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§ 28

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i
Lund, Lunds kommun Samrådshandling

Dnr BSL 2017/0019

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga
kommunal mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet,
kontor m m och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka den nya
skolan i områdets skolgård. Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder,
ca 3 000 m2 centrumverksamhet (totalt ca 71 000 m2 BTA), 5 000 m2
skolgård och 3,8 ha park.

Beslutsunderlag
BN Underrättelse-Samråd 2017-01-05 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren) - Nämnder
BN Planbeskrivning 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren)
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2016-12-02 Dpl för del av
Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren)
BN Illustration 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren)
BN Beslut 2016-12-15 § 229 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren)
BN Tjänsteskrivelse 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren)
BN Tjänsteskrivelse 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren)

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen ”Detaljplan för del
av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund,
Lunds kommun – Samrådshandling Tjänsteskrivelse 2017-01-13”.

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerare
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§ 29

Begäran om utökad driftsram för
Backens och Lergökens fsk

Dnr BSL 2017/0035

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017
för Backens förskola och Lergökens förskola. Kostnaderna avser till- och
ombyggnationer. Förslaget innebär begäran om utökad driftsram med
2657 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 20 februari
2017 dnr BSL 2017/0035
Internhyreskontrakt för lokal 1199-BP1-L01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1227-A-01-03

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 2 657 tkr från
och med år 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 30

Motion från Vera Johnsson (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) angående
obligatoriskt skolval

Dnr BSL 2017/0138

Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.
Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur,
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av
dessa ändrade urvalsrutiner.

Beslutsunderlag
Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval 2017-03-15
tjänsteskrivelse dnr BSL 2017/0138
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående obligatoriskt skolval, Barn- och skolnämnd Lunds stad den 20
januari 2017
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme,
Stockholms universitet, oktober 2016.

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
Gösta Eklund (V), Erik Hammarström (MP), Yanira Difonis (MP)
och Per-Arne Lundgren (S) instämmer i Monica Molins (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Vera Johnsson (M) yrkar att nämnden beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen
Ursula Savonius (L), Mattias Horrdin (C), Victor Landen (KD) och
Dragan Brankovic (SD) instämmer i Vera Johnssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition först på sitt eget m fl yrkande och
därefter på Vera Johnssons m fl yrkande och finner att nämnden beslutar
i enlighet med Vera Johnssons m fl yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Monica Molins m fl yrkande
Nej för Vera Johnssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande:
Yanira Difonis (MP), Per-Arne Lundgren (S), Rita Borg (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Vera Johnssons m fl
yrkande: Ursula Savonius (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M),
Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Victor Landing (KD)
och Dragan Brankovic (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Vera Johnssons m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Reservationer
S, MP och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Ersättaren Eli Blondin (FI) instämmer i reservationen från S, V och MP.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 31

Svar till kommunstyrelsen i ärendet
”Motion från Sverigedemokraterna,
betyg från årskurs fyra i grundskolan”.

Dnr BSL 2017/0237

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen har Barn- och skolnämnden i Lunds stad
fått i uppdrag att undersöka intresset bland rektorer för årskurs 4 för att
delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer har via mail 170125 tillfrågats om intresse finns för att
delta i denna försöksverksamhet. Alla rektorer har svarat och ingen är
intresserad av att delta.

Beslutsunderlag
Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”
tjänsteskrivelse 2017-02-28 dnr BSL 2017/0237
Utdrag ur Skolverkets rapport 451 2017
Kommunstyrelsens beslut § 257 160907, dnr: KS 2016/0348
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 160824, dnr KS 2016/0348
Yttrande från Barn och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse
160509, dnr BSL 2016/0204
Motion från Sverigedemokraterna 160329

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

meddela kommunstyrelsen att ingen rektor inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad är intresserad av att delta i Skolverkets
försöksverksamhet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare inom BSF Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 32

Undantag från beslut om ”Riktlinjer för
resor och transporter” - rapport till
nämnden för 2016

Dnr BSL 2016/0812

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-07 beslut om ”Riktlinjer för resor och
tranporter”. Riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Lunds
kommun. Ingen ersättning utgår vid användandet av egen bil i tjänsten
för resor under fem kilometer och tåg är det färdmedel som ska användas
vid resor till Stockholm. Undantag från dessa båda bestämmelser kan
beviljas av närmaste chef. Beviljade undantag ska årligen sammanställas
och redovisas för berörd nämnd.
I ärendet redovisas för Barn- och skolnämnd Lunds stad de undantag från
riktlinjerna som gjorts under 2016 inom Barn- och skolförvaltning Lunds
stad.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna rapporten av
undantag från KS beslut om ”Riktlinjer för resor och transporter”.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ” Undantag från
beslut om ’Riktlinjer för resor och transporter’ - rapport för 2016” den 31
januari 2017, dnr BSL 2016/0812
Kommunstyrelsens beslut om ”Riktlinjer för resor och transporter” den 7
april 2010, § 115 dnr KS 2009/0234

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna rapporten för 2016 om undantag från beslut om
”Riktlinjer för resor och transporter”.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr BSL 2017/0022

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 15
mars 2017:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 2, Ekonomi, nr 11
Inköp av inventarier till ytterligare en klass i årskurs 4 på Östra
Tornskolan.
Nr 1/2017
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Grynmalaregårdens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad
vistelsetid under vårterminen 2017.
Nr 6/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Studentkårens förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
under vårterminen 2017.
Nr 7/2017
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Förskolan Rapphönan: Beslut att bevilja utökad vistelsetid perioden
170310–170616.
Nr 8/2017
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 4:
Beslut om skolplacering enligt Al 10:30, första stycket, 9:15 första
stycket, 11:20 första stycket.
Nr 6/2017
Delegat: Vera Wadströmer, Rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Beslut om skolplacering enligt Al 10:30, första stycket, 9:15 första
stycket, 11:20 första stycket.
Nr 7/2017
Delegat: Lena Jönsson, Rektor
Anmälan av frånvaro som överstiger 20 procent (skollagen 7 kap)
Nr 1/2017
Delegat: Eva-Stina Sundén, Rektor

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 34

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 15 mars

Dnr BSL 2017/0025

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 15 mars:
Beslut om samordning av elevhälsan (UN 2017-02-08 § 9).
Beslut om reviderade Rutiner för modersmålsundervisning i Lund
(UN 2017-02-08 § 10).
Beslut om samordning av elevhälsan (BSNLÖ 2017-02-22 § 33).
Beslut om tecknande av samverkansavtal för ny Förskola Solbjer
(KS 2017-03-01 § 97).
Yttrande över skrivelse från S, MP och C angående läxhjälp i Lunds
skolor (BSNLÖ 2017-02-22 § 29).
Beslut om utvärdering av nämndernas interna kontroll 2016
(KS 2017-03-01 § 89).
Inbjudan till dialogsmöte inför EVP 2018-2020. Datum:29 mars 2017
Plats: Sparbanken Skåne Arena.
Beslut om yttrande över Kommunrevisionens granskning av riktlinjer för
placering av barn och elever (KS 2017-03-01 § 102).
Beslut om yttrande över Kommunrevisionen granskning av
grundskolornas arbete att motverka kränkande behandling
(KS 2017-03-01 § 103).
Beslut om urvalsprinciper med förtydligande för placering i förskoleklass
i Lunds kommun (BSNLÖ 2017-02-22 § 32).

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 35

Anmälningar om kränkande
behandling 2017

Dnr BSL 2017/0029

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
De anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som har
inregistrerats perioden 2017-02-01- 2017-02-28 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 3 februari
2017.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om
kränkande behandling, februari 2017” till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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