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§ 101
Oskarskolans framtid
Dnr BSL 2013/0471
Sammanfattning
Oskarskolans elevantal har minskat de senaste åren och kan inte bära sina
kostnader. Litet elevunderlag skapar svårigheter att möta alla barns behov,
minskar samordningsmöjligheterna och gör enheten sårbar vid personalfrånvaro m.m. Skolledningen föreslog därför under våren 2013 en
sammanslagning av Oskarskolan och Lerbäckskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-11-07
Bilaga 1 prognos budget 2014
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att ställa sig bakom intentionerna i tjänsteskrivelsen samt
att driva Oskarskolan organiserad för årskurserna F-3
Monica Molin (S), Ulla Stålberg (M), Gösta Eklund (V), Matilda Flodin
(KD) och Bo Alfredsson (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ställa sig bakom intentionerna i tjänsteskrivelsen samt
att driva Oskarskolan organiserad för årskurserna F-3

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Skrivelse från socialdemokraterna angående äskande
av extra medel för Oskarskolan
Dnr BSL 2013/0386
Sammanfattning
Den socialdemokratiska gruppen inom Barn- och skolnämnd Lunds stad har
skickat in en skrivelse angående Oskarskolan 2013.
Beslutsunderlag
Skrivelse om Oskarskolan 2013 från socialdemokraterna daterad 2013-0902.
Tjänsteskrivelse från Barn- och skolförvaltningen daterad 2013-11-04.
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar nämnden beslutar
att hänskjuta frågan om särskild tilldelning till nämndens behandling av
internbudgeten för 2014 och därmed anse skrivelsen besvarad.
Lars Hansson (FP) instämmer i Monica Molins yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hänskjuta frågan om särskild tilldelning till nämndens behandling av
internbudgeten för 2014 och därmed anse skrivelsen besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Informationsärende: Säkerställande av en god
inomhusmiljö i förskolor och skolor
Sammanfattning
Information om kartläggning av fastigheter med riskkonstruktioner samt
information om planering för att säkerställa en god inomhusmiljö.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Språkbarn i Lund
Dnr BSL 2013/0470
Sammanfattning
Efter genomförd utredning gällande hur barn med grav språkstörning tas om
hand i Lunds kommun presenteras här förslag på verksamhetsförändring för
språk- och kommunikationsförskolan Trumpeten, vilken ligger inom BSF
Lunds stad men även har BSF Öster som upptagningsområde. Förändringen
består i att den nuvarande formen språkförskola läggs ner och istället
inrättas två språkavdelningar på två större förskolor. Barnen får då
heldagsomsorg på en förskola fem dagar i veckan under hela året, istället för
att som nu vistas på sin hemförskola tiden före 09.00 och efter 13.00 måntors. De behöver då inte heller resa mellan verksamheterna i taxi. En viktig
aspekt att ta hänsyn till är likvärdigheten i uttagningen av barn. Alla barn
måste ha samma möjlighet till att få det stöd de har rätt att få.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2013-11-04
Språkbarn i Lund - rapport
Remissvar språkförskolan
Yrkanden
Ulla Stålberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Monica Molin (S) yrkar på återremiss med krav på utvärdering
dels gentemot motsvarande verksamhet i BSF Lund Öster och
dels gentemot barn med motsvarande språkstörningar som finns på andra
förskolor i BSF Lunds stad
Dessutom vill vi ha ett underlag som påvisar att förankring och möjlighet
till delaktighet skett med nuvarande personal på Trumpeten.
Ulla Stålberg (M) yrkar avslag på Monica Molins yrkande.
Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins yrkande och efterfrågar även
kostnader för att inrätta integrerade grupper som täcker alla behov.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på frågan om återremiss mot Ulla Stålbergs
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla
Stålbergs avslagsyrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för avslag på förslaget om återremiss

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nej för återremiss
Omröstningen utfaller med sju röster för Ulla Stålbergs yrkande: Ulla
Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark
(FP), Max Eskilsson (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för förslaget om återremiss: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Per-Arne Lundgren (S),
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på Ulla Stålbergs (M) yrkande angående
bifall till tjänsteskrivelsen och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avveckla den nuvarande språk- och kommunikationsförskolan
Trumpeten och uppdra åt BSF Lunds stad att inrätta två språkavdelningar i
enlighet med förslaget i rapporten ”Språkbarn i Lund”.
Reservationer
Monica Molin (S), Erik Nordström (MP) och Gösta Eklund (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Investeringsplan 2015-2019
Dnr BSL 2013/0466
Sammanfattning
som bygger på beslutad investeringsram 2014-2016.
Det färglagda bladet redovisar Servicenämndens investeringar inom BSN
Lunds stads verksamhetsområde. De förändringar som förvaltningen
föreslår är markerade med röd text och kommenteras i den sista kolumnen. I
första hand föreslås förändringarna med hänvisning till förvaltningens
förslag i de Områdeslokalplaner som fn är ute på remiss.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad Investeringsplan 2015-2019, 2013-10-06
BAS investeringsramar
BSN Lunds stads förslag till investeringsramar
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar att
att till Kommunstyrelsen framhålla följande:
”Den lista över fuktskadade lokaler som presenterades av
Serviceförvaltningen i förra veckan ändrar helt förutsättningarna för
investeringsplanen. De åtgärder som måste vidtas med anledning av
fuktskadorna bör samordnas med de om-, ny- och tillbyggnader som
förekommer i investeringsplanen, varför många objekt kommer att behöva
förskjutas tidsmässigt på olika sätt.
Även behovet av att omlokalisera barn/elever under tiden som fuktskadade
byggnader åtgärdas gör att vissa objekt i investeringsplanen kommer att behöva tidigareläggas.
Innan vi har en färdig planering utifrån de nya förutsättningarna kan vi
tyvärr endast konstatera att den investeringsplan som vi nu lämnar ifrån oss
måste betraktas som obsolet.
Nämnden har dessutom ett flertal områdeslokalplaner ute för remissbehandling. Vår förhoppning är att i dessa remisser få kloka förslag på ett
effektivare lokalutnyttjande. Den nu redovisade investeringsplanen bygger
på det av skolförvaltningen förordade alternativet i remissen, men det är
viktigt att påpeka att nämnden ännu inte tagit ställning till dessa
lokalplaner.”
att till Kommunstyrelsen, trots ovanstående kommentarer, överlämna
förvaltningens förslag till Investeringsplan 2015-2019 med följande
ändringar:
- Investeringsmedlen för Stångby C och Stångby C skolidrottshall
tidigarel-äggs två år. Investeringsmedel bör avsättas efter de behov som
finns, inte efter enskilda tomters tillgänglighet. Om de planerade tomterna
inte blir tillgängliga i tid måste behoven täckas på annat sätt. Det kommer
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då att få ske på andra tomter och kanske till och med till högre kostnad. Det
är inte ett alternativ att ge Stångbyeleverna ett sabbatsår tills tomtfrågan är
löst.
Monica Molin (S) och Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att till Kommunstyrelsen framhålla följande:
”Den lista över fuktskadade lokaler som presenterades av
Serviceförvaltningen i förra veckan ändrar helt förutsättningarna för
investeringsplanen. De åtgärder som måste vidtas med anledning av
fuktskadorna bör samordnas med de om-, ny- och tillbyggnader som
förekommer i investeringsplanen, varför många objekt kommer att behöva
förskjutas tidsmässigt på olika sätt.
Även behovet av att omlokalisera barn/elever under tiden som fuktskadade
byggnader åtgärdas gör att vissa objekt i investeringsplanen kommer att behöva tidigareläggas.
Innan vi har en färdig planering utifrån de nya förutsättningarna kan vi
tyvärr endast konstatera att den investeringsplan som vi nu lämnar ifrån oss
måste betraktas som obsolet.
Nämnden har dessutom ett flertal områdeslokalplaner ute för remissbehandling. Vår förhoppning är att i dessa remisser få kloka förslag på ett
effektivare lokalutnyttjande. Den nu redovisade investeringsplanen bygger
på det av skolförvaltningen förordade alternativet i remissen, men det är
viktigt att påpeka att nämnden ännu inte tagit ställning till dessa
lokalplaner.”
att till Kommunstyrelsen, trots ovanstående kommentarer, överlämna
förvaltningens förslag till Investeringsplan 2015-2019 med följande
ändringar:
- Investeringsmedlen för Stångby C och Stångby C skolidrottshall
tidigarel-äggs två år. Investeringsmedel bör avsättas efter de behov som
finns, inte efter enskilda tomters tillgänglighet. Om de planerade tomterna
inte blir tillgängliga i tid måste behoven täckas på annat sätt. Det kommer
då att få ske på andra tomter och kanske till och med till högre kostnad. Det
är inte ett alternativ att ge Stångbyeleverna ett sabbatsår tills tomtfrågan är
löst.
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§ 106
Ekonomisk uppföljning
Dnr BSL 2013/0465
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 oktober efter
uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-11-12
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med tillägg
att uppdra åt förvaltningen att presentera en åtgärdsplan (tidsaxelprognos)
för förskoleverksamheten inom Centrum/Torn och
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att undvika
glädjeprognoser avseende antal barn/elever i internbudgetarna för 2014.
Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2013 och
lägga den till handlingarna
att uppdra åt förvaltningen att presentera en åtgärdsplan (tidsaxelprognos)
för förskoleverksamheten inom Centrum/Torn
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att undvika
glädjeprognoser avseende antal barn/elever i internbudgetarna för 2014.
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§ 107
Begäran om tilldelning av medel 2014 avseende
skolors särskilda behov
Dnr BSL 2013/0469
Sammanfattning
I budgeten för 2014 finns 2 500 tkr avsatta under kommunstyrelsens
reserverade medel för skolor med särskilda behov. Medlen ska tilldelas
skolor där andelen elever med utländsk bakgrund utgör minst 1/3 samtidigt
som minst 1/3 av föräldrarna har låg utbildningsbakgrund. Tilldelning av
detta begärs för fyra skolor inom Lunds stad som uppfyller båda kriterierna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-14.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-09-30
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att för år 2014 hos kommunstyrelsen begära 2 500 tkr för skolor med
särskilda behov för tilldelning till Svenshögskolan, Vikingaskolan,
Klostergårdsskolan och Gunnesboskolan.

Justerare
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§ 108
Intern kontroll - risk- och konsekvensanalys
Dnr BSL 2013/0472
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i detta ärende resultatet av
genomförd risk- och konsekvensanalys. Ett hjälpmedel för planering,
prioritering och uppföljning i internkontrollarbetet är risk- och
konsekvensanalysen. En väl genomförd risk- och konsekvensanalys
tydliggör vilka hot som föreligger till följd av påverkbara eller opåverkbara
risker och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som underlag till prioritering av kontrollmål använda genomförda
risk- och konsekvensanalys för upprättande av den interna kontrollens
handlingsplan 2014

Justerare
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§ 109
Förslag till införande av en extra utvecklingsdag i
förskolan under en treårsperiod
Dnr BSL 2013/0467
Sammanfattning
I syfte att höja kvalitén i förskolan påbörjades under höstterminen 2013 en
satsning, ”Bedömning för förskolans lärande” för samtliga förskolor i BSF
Lund Stad. För att förskolorna i BSF Lunds Stad under en treårsperiod ska
kunna möjliggöra denna utveckling på ett optimalt sätt är det viktigt med tid
för arbetet. Därför inkommer detta önskemål om att med start vårterminen
2014, få möjlighet till en extra utvecklingsdag då förskolorna håller stängt.
Även efter denna treårsperiod är det nödvändigt med mer tid för
utvecklingsarbete i förskolan. Omsorg erbjuds på andra förskolor eller med
bemanning av vikarier och vårdnadshavare informeras i god tid, senast tre
månader före aktuell utvecklingsdag.
Tanken är att en extra utvecklingsdag ska användas till gemensamma
föreläsningar och systematisk reflektion i grupp, utifrån en tydlig struktur.
Förslag till beslut
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2013-11-06.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till inrättandet av en extra
utvecklingsdag för förskolan med start under vårterminen 2014, med
utgångspunkt utifrån tjänsteskrivelsens beskrivning och syfte.
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§ 110
Medborgarförslag om införande av trådbunden
internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor
Dnr BSL 2013/0398
Sammanfattning
Edith Bärthel-Albertson har lämnat ett medborgarförslag. Förslaget innebär
att Lunds förskolor, grundskolor och gymnasieskolor bör införa trådbunden
internet- och telefonuppkoppling. Edith Bärthel-Albertson menar att den
elektromagnetiska strålningen som genereras av den trådlösa teknik som
används idag är orsaken till en lång rad fysiska och psykiska åkommor
bland elever och personal.
Medborgarförslaget är inlämnat till samtliga tre skolförvaltningar; Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster och
Utbildningsförvaltningen, vilka gemensamt har arbetat fram denna
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, daterat 29 april 2013, Bilaga 1
Medborgarförslag från Edith Bärthel-Albertson, daterat den 29 augusti 2013
Internt PM om strålning, daterat den 24 oktober 2013, Bilaga 2
Brev till skolledare angående trådlösa nätverk från
Strålsäkerhetsmyndigheten, daterat 23 oktober 2013, Bilaga 4
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, se fotnot 1 och 2
Arbetsmiljöverkets webbplats, se fotnot 3
Socialstyrelsens webbplats, se fotnot 4
Tjänsteskrivelse som gemensamt tagits fram av Barn- och skolförvaltning
Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster och
Utbildningsförvaltningen, daterad den 24 oktober 2013 (denna
tjänsteskrivelse)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stad
tjänsteskrivelse över Medborgarförslag angående införande av trådbunden
internet- och telefonuppkoppling i förskolor och skolor i Lunds kommun
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§ 111
Remiss: Lunds program för en ekologiskt hållbar
utveckling 2013-2020 - LundaEko II
Dnr BSL 2013/0427
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade 2013-10-09 att som
remiss skicka ut förslag ”Lunds program för en ekologiskt hållbar
utveckling 2013-2020, LundaEko II.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut, 2013-10-09
Förslag till ”Lunds program för en ekologiskt hållbar utveckling 2013-2020,
LundaEko II - remissversion”
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-11-06
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att till Kommunkontoret översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar
på remissen, med följande ändringar:
- Som synpunkt på punkt 2.8 anföra att det är olämpligt att ange
kostnadsandelen av livsmedelsinköpen som mål för andelen ekologisk mat,
eftersom detta skapar ett olämpligt incitament att öka kostnaderna, vilket är
oförenligt med god ekonomisk hushållning. Istället bör målen formuleras i
termer av volymandelar.
- Utöver förvaltningens synpunkter på punkt 3.7 anföra att ansvaret för
inventering av hälsovådliga ämnen bör läggas på en för rimlig och hanterbar
nivå. Ansvaret bör dessutom fördelas på dem som har förutsättningar att
göra bedömningarna, t ex enligt följande:
o Ansvaret för att säkerställa att byggnadsmaterial, fasta inventarier och
växtlighet inom fastigheten har en tillfredsställande låg halt av hälsovådliga
ämnen bör ligga på Servicenämnden.
o Ansvaret för att säkerställa att förbrukningsmaterial, nyanskaffade
inventarier och livsmedelsråvaror har en tillfredsställande låg halt av
hälsovådliga ämnen bör ligga på upphandlingsenheten.
o Ansvaret för att säkerställa att befintliga inventarier har en
tillfredsställande låg halt av hälsovådliga ämnen bör ligga på verksamheten,
men att upphandlingsenheten bör ta fram riktlinjer för att underlätta
bedömning.
o Ansvaret för att säkerställa att sådant material som tas in på annat sätt
(t ex pinnar, stenar, grodyngel, spindlar, barnens och personalens egna
tillhörigheter m m) har en tillfredsställande låg halt av hälsovådliga ämnen
bör ligga på verksamheten.
Detta får ändock inte på något sätt tolkas som att arbetsmiljöansvaret läggs
på någon annan än den verksamhetsdivande nämnden.
- Som ytterligare synpunkt på punkt 3.7 anföra att de allra flesta material (t
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ex vatten eller maskrosor) är hälsovådliga i någon utsträckning, och att det
måste göras en balanserad bedömning av materialets olika riskfaktorer och
värdet av att använda materialet i verksamheten.
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och till första punkten i
Lars Hanssons yrkande:
att till Kommunkontoret översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar
på remissen, med följande ändringar:
- Som synpunkt på punkt 2.8 anföra att det är olämpligt att ange
kostnadsandelen av livsmedelsinköpen som mål för andelen ekologisk mat,
eftersom detta skapar ett olämpligt incitament att öka kostnaderna, vilket är
oförenligt med god ekonomisk hushållning. Istället bör målen formuleras i
termer av volymandelar.
Mats Nilsson yrkar i övrigt avslag på Lars Hanssons yrkande.
Gösta Eklund (V) instämmer i Mats Nilssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Mats Nilssons m
fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att till Kommunkontoret översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar
på remissen, med följande ändringar:
- Som synpunkt på punkt 2.8 anföra att det är olämpligt att ange
kostnadsandelen av livsmedelsinköpen som mål för andelen ekologisk mat,
eftersom detta skapar ett olämpligt incitament att öka kostnaderna, vilket är
oförenligt med god ekonomisk hushållning. Istället bör målen formuleras i
termer av volymandelar.
- Utöver förvaltningens synpunkter på punkt 3.7 anföra att ansvaret för
inventering av hälsovådliga ämnen bör läggas på en för rimlig och hanterbar
nivå. Ansvaret bör dessutom fördelas på dem som har förutsättningar att
göra bedömningarna, t ex enligt följande:
o Ansvaret för att säkerställa att byggnadsmaterial, fasta inventarier och
växtlighet inom fastigheten har en tillfredsställande låg halt av hälsovådliga
ämnen bör ligga på Servicenämnden.
o Ansvaret för att säkerställa att förbrukningsmaterial, nyanskaffade
inventarier och livsmedelsråvaror har en tillfredsställande låg halt av
hälsovådliga ämnen bör ligga på upphandlingsenheten.
o Ansvaret för att säkerställa att befintliga inventarier har en
tillfredsställande låg halt av hälsovådliga ämnen bör ligga på verksamheten,
men att upphandlingsenheten bör ta fram riktlinjer för att underlätta
bedömning.
o Ansvaret för att säkerställa att sådant material som tas in på annat sätt (t
ex pinnar, stenar, grodyngel, spindlar, barnens och personalens egna
tillhörigheter m m) har en tillfredsställande låg halt av hälsovådliga ämnen
bör ligga på verksamheten.
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Detta får ändock inte på något sätt tolkas som att arbetsmiljöansvaret läggs
på någon annan än den verksamhetsdivande nämnden.
- Som ytterligare synpunkt på punkt 3.7 anföra att de allra flesta material (t
ex vatten eller maskrosor) är hälsovådliga i någon utsträckning, och att det
måste göras en balanserad bedömning av materialets olika riskfaktorer och
värdet av att använda materialet i verksamheten.
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§ 112
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2013/0492
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Huvudområde B: förskola, delområde 1: Förskoleverksamhet
4: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Hästskons förskola: Ansökan beviljas om utökad vistelsetid för barnen MH
och FJH till 9-16 under tiden 13-11-01 t.o.m. 13-12-20. Om behov skulle
kvarstå därefter måste ny ansökan inlämnas.
Nr 50/13
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Beviljande av utökad vistelsetid under föräldraledighet till 9-15 till och med
13-12-31 för CN.
Nr 51/13
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Förskolan Tirfing: Ansökan beviljas om utökad vistelsetid till 8-16 för
barnen IK och IK under tiden 13-11-04 till 14-05-31.
Nr 52/13
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Nordvästans förskola: Ansökan om utökad vistelsetid beviljas för barnet LN
till och med 131231.
Nr 53/13
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Nordvästans förskola: Ansökan om utökad vistelsetid beviljas för barnet CÖ
till och med 131231.
Nr 54/13
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Ansökning om utökning av vistelsetid, på grund av moderns hälsotillstånd,
beviljas till 9-15.30 till och med 13-12-20.
Nr 55/13
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef

Tillsvidareanställningar
Nr 576-592
Visstidsanställningar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-11-13

Nr 593-615.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet
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§ 113
Anmälningar
Dnr BSL 2013/0493
Sammanfattning
Vid dagens nämndsammanträde anmäls protokoll från samverkansmöte den
11 november 2013.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningsärendet till protokollet.
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§ 114
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Gösta Eklund (V) informerar från det senaste Ungdomstinget.
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§ 115
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande ärenden:
I ärende om kränkande behandling av elev på Kulparkskolan har Barn- och
elevombudet framställt skadeståndsanspråk om 90.000 kronor gentemot
Lunds kommun för berörd elevs räkning. Barn- och skolförvaltning Lunds
stad överväger att ifrågasätta skadeståndets storlek.
Rekryterande skolledarutbildning pågår och det är glädjande att se att så
många skolledarkandidater deltar i utbildningen.
Övrigt:
Ordföranden tackar för all uppvaktning i samband med hans 50-årsdag från
majoriteten, oppositionen och förvaltningen.
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