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§ 124

Förutsättningar för Lärarlyftet och
vidare utbildning av lärare, VAL
respektive ULV, under 2016

Dnr BSL 2015/0514

Sammanfattning
Den 1 juli 2015 upphörde övergångsbestämmelserna för lärare som varit
tillsvidareanställda före juli 2011, vilket innebär att krav på legitimation
och behörighet i ämne och årskurser som man undervisar i gäller fullt ut.
Undantag gäller dock för särskolan där övergångsbestämmelser finns
fram till juli 2018.
Även om det sedan hösten 2013 finns möjlighet att ansöka om utökad
behörighet genom lång erfarenhet av undervisning finns det
fortfarandelärare som är i behov av vidareutbildning via Lärarlyftet. Ett
antal lärare som tidigare påbörjat sina studier via Lärarlyftet fortsätter
också dessa under 2016.
För att kunna få legitimation krävs en behörighetsgivande examen. Det
finns en mindre andel förskollärare som måste komplettera sin utbildning
för att kunna få legitimation som förskollärare. Inom grundskolan finns
också ett fåtal lärare som saknar en fullständig behörighetsgivande
examen.
Berörda förskollärare och lärare har möjlighet att vidareutbilda sig via
VAL, vidareutbildning av lärare, eller ULV, utländska lärares
vidareutbildning.
Vid studier enligt Lärarlyftet utges statsbidrag till skolhuvudmannen, i
form av ett stimulansbidrag. För vidareutbildning via VAL eller ULV
utgår inget statsbidrag.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har tagit beslut om förutsättningar vid
deltagande i Lärarlyftet sedan denna möjlighet till vidareutbildning
infördes, vilket innebär att respektive skolområde tilldelas 25 000 kronor
per 15 högskolepoäng och termin. Förvaltningen föreslår att nuvarande
förutsättningar ska gälla även under 2016 samt att samma förutsättningar
också ska omfatta studier via VAL respektive ULV.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2015

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nuvarande förutsättningar för Lärarlyftet förlängs att gälla även under
2016, vilket innebär att respektive skolområde tilldelas 25 000 kronor per
15 högskolepoäng och termin
att samma förutsättningar som för Lärarlyftet ska gälla för studier via
VAL, vidareutbildning av lärare, eller ULV, utländska lärares
vidareutbildning, under 2016.
Beslut expedieras till:
Samtliga skolledare
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§ 125

Information Ekonomisk uppföljning
per den 31 oktober 2015

Dnr BSL 2015/0721

Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 oktober efter den
uppföljningsmodell som nämnden har beslutat om vid införandet av
direkt skolpeng 2008.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 12 november
2015

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2015
och lägga den till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (30)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 126

Utredning av eventuella vinster av
sammanläggning av barn- och
skolförvaltningarna

Dnr BSL 2015/0629

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund har i ”Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)
för 2016-2018” gett de två barn- och skolnämnderna i uppdrag att utreda
eventuella vinster av samordning och sammanläggning av barn- och
skolförvaltningarna.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att uppdraget att utreda
eventuella vinster av samordning och sammanläggning av barn- och
skolförvaltningarna överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 oktober
2015

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen begära att kommunkontoret övertar uppdraget
(från EVP 2016-18) att ”Utreda eventuella vinster av samordning och
sammanläggning av barn- och skolförvaltningarna”.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 127

Intern kontroll: Risk- och
konsekvensanalys

Dnr BSL 2015/0599

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 28 oktober
2015
Intern kontroll - Risk- och konsekvensanalys 2015 sammanställning

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
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 år 2016.
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§ 128

Intern kontroll Granskningsrapport

Dnr BSL 2015/0606

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av
det interna kontrollarbetet under 2015. Utgångspunkten för denna
granskning har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för
2015.
I de fall som brister framkommit i samband med granskningen av
kontrollmålen har dessa samlats i en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka
åtgärder som behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 1 november 2015
Handlingsplan för intern kontroll inom Barn- och skolnämnd Lunds stad
2015

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar
att nämnden beslutar att godkänna utförd intern kontroll samt föreslagna
åtgärdsplaner med följande tillägg:
att distribuera resultatet av kontrollmål sex avseende säkerhet vid
byggnadsarbeten på förskolor och skolor till servicenämnden
att uppdra åt förvaltningen att dubbelkontrollera alla upprättade
anställningsavtal och att omedelbart vidta åtgärder om utdrag ur
belastningsregistret inte upprättats
att bilägga följande synpunkter:
Resultatet av årets genomförda granskning visar precis som förra och
förrförra årets granskning att det finns brister i hur kommunens riktlinjer
följs vilket inte är acceptabelt. Förra och förrförra årets
granskningsrapport distribuerades till
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter så att de skulle kunna vidta
nödvändiga åtgärder för att förbättra efterlevandet av kommunens rutiner.
Av resultatet av årets granskning går det inte att se att detta haft någon
positiv effekt.
Nämnden föreslår också att säkerhet vid byggnadsarbeten läggs till
dagordningen vid nästa gemensamma presidium med Servicenämnden
tills dess att tillfredställande rutiner arbetats fram.
Nämnden föreslår vidare Servicenämnden att skriva in säkerhetsrutinerna
vid byggnadsarbeten på förskolor och skolor som ett villkor i
förfrågningsunderlaget inför upphandling av entreprenör.
Justerare
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Nämnden vill påtala att man är djupt oroad och ser allvarligt på att
arbetet med säkerhet för barn och anställda på förskolor och skolor inte
förbättrats trots att skolnämnden tidigare uppmärksammat detta till
Serviceförvaltningen och Lundafastigheter.
Lars Hansson (FP) och Yanira Difonis (MP) instämmer i Mårten Spannes
yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar
att uppdra till förvaltningen att säkerställa att alla fakturor betalas i tid
Mårten Spanne (S) och Yanira Difonis (MP) instämmer i Lars Hanssons
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes m fl yrkande samt
Lars Hanssons m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utförd intern kontroll samt föreslagna åtgärdsplaner
att distribuera resultatet av kontrollmål sex avseende säkerhet vid
byggnadsarbeten på förskolor och skolor till servicenämnden
att uppdra åt förvaltningen att dubbelkontrollera alla upprättade
anställningsavtal och att omedelbart vidta åtgärder om utdrag ur
belastningsregistret inte upprättats
att uppdra till förvaltningen att säkerställa att alla fakturor betalas i tid
att bilägga följande synpunkter:
Resultatet av årets genomförda granskning visar precis som förra och
förrförra årets granskning att det finns brister i hur kommunens riktlinjer
följs vilket inte är acceptabelt. Förra och förrförra årets
granskningsrapport distribuerades till
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter så att de skulle kunna vidta
nödvändiga åtgärder för att förbättra efterlevandet av kommunens rutiner.
Av resultatet av årets granskning går det inte att se att detta haft någon
positiv effekt.
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Nämnden föreslår också att säkerhet vid byggnadsarbeten läggs till
dagordningen vid nästa gemensamma presidium med Servicenämnden
tills dess att tillfredställande rutiner arbetats fram.
Nämnden föreslår vidare Servicenämnden att skriva in säkerhetsrutinerna
vid byggnadsarbeten på förskolor och skolor som ett villkor i
förfrågningsunderlaget inför upphandling av entreprenör.
Nämnden vill påtala att man är djupt oroad och ser allvarligt på att
arbetet med säkerhet för barn och anställda på förskolor och skolor inte
förbättrats trots att skolnämnden tidigare uppmärksammat detta till
Serviceförvaltningen och Lundafastigheter.

Protokollsanteckningar
Ersättaren Ursula Savonius (FP) för följande till protokollet:
”Att en faktura betalas för sent är inte acceptabelt. De dagar man har på
sig att betala fakturan är tillräckligt för att betala, eller bestrida om man
tycker att fakturan är felaktig. Den kostnad som uppstår när en faktura
betalas för sent är inte en kostnad som lundaborna ska betala för. BSF LS
ska ha ett fungerande fakturahanteringssystem. Det är vad lundaborna
förväntar sig och förtjänar.”
Lars Hansson (FP) instämmer i Ursula Savonius protokollsanteckning.
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Lars Hanssons och Mårten
Spannes yrkanden samt Ursula Savonius protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare
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§ 129

Preliminära priser för Grundsärskolan
2016

Dnr BSL 2015/0604

Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv,
Kävlinge, Lomma och Staffanstorp avseende elever i grundsärskolan.
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad tilldelas resurser från
kommunstyrelsen för lundaelever i grundsärskolan och har ansvaret att
fördela resurser till verksamhetsdrivande enheter för alla elever och
debitera samverkanskommunerna för deras elever.
Föreliggande tjänsteskrivelse redovisar förslag till preliminära priser för
2016.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-11-18

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att enligt Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-18
fastställa preliminära priser för grundsärskolan.
Beslut expedieras till:
Samverkanskommunerna (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp)
Barn- och skolnämnd Lund Öster
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§ 130

Remiss handlingsplan för
fossilbränslefri kommun 2020

Dnr BSL 2015/0290

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att
yttra sig över ”Handlingsplan för fossilbränslefri kommun” samt
inkomma med svar senast den 30 november 2015. Vidare ska alla
nämnder i sina svar redogöra för vilka av förvaltningens köpta
transporttjänster som är möjliga att göra fossilbränsle fria senast år 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 september 2015, § 70
Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 med fordonsriktlinjer
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 8 oktober
2015

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar
att till förvaltningens yttrande bilägga följande skrivning:
”Lunds kommun har genom ett fullmäktigebeslut år 2010 bestämt att bli
en 100 % fossilfri organisation fram till år 2020. I tjänsteskrivelsen
framkommer att det kan bli resurskrävande och medföra vissa praktiska
hinder att leva upp till KFs beslut. Även om detta säkert är en realistisk
bedömning menar nämnden att BSN Lund stad ska följa
kommunfullmäktiges beslut om fossilfri organisation för år 2020 kan
uppfyllas.
Nämnden menar att för att Lunds kommun ska förverkliga målet ’100 %
fossilbränslefri år 2020’, som kommunfullmäktige beslutade år 2010,
krävs att nämnden följer den handlingsplan som kommunen tagit fram,
även om detta kan innebära att förvaltningen behöver förändra vissa
arbetssätt som inledningsvis kan vara mer resurskrävande och medföra
praktiska hinder.”
Gösta Eklund (V) och Elin Gustasson (S) instämmer i Yanira Difonis
yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Vera Johnsson (M), Simon Årnes (C) och Samuel Körner Lilja (KD)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning
Ja till Yanira Difonis m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Yanira Difonis m fl
yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S),
Erik Hammarström (MP), Gösta Eklind (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande:
Lars Hansson (FP), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), AnnCharlotte Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD)
och Mats Hansson (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.

Beslut
Barn-och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Remiss: Handlingsplan för fossilbränslefri
kommun 2020” 2015-10-08.

Protokollsanteckningar
Yanira Difonis (MP) och Elin Gustafsson (S) lämnar följande
protokollsanteckning:
RGRR menar att för att Lunds kommun ska förverkliga målet ”100 %
fossilbränslefri år 2020”, som kommunfullmäktige beslutade år 2010,
krävs att nämnden följer den handlingsplan som kommunen tagit fram,
även om detta kan innebära att förvaltningen behöver förändra vissa
arbetssätt som inledningsvis kan vara mer resurskrävande och medföra
praktiska hinder.
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Yanira Difonis m fl yrkande
och protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 131

Remiss av beslut Medborgarförslag
angående vänortsavtal samt
skolprojekt med en rumänsk
landsortskommun

Dnr BSL 2015/0543

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag om att upprätta
vänortsavtal med en rumänsk landsortskommun samt att initiera ett
skolprojekt som Lunds kommun ska delfinansiera. Barn- och
skolförvaltning Lunds stad föreslår avslag på medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2015
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-02 § 307
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 30 september
2015

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden till kommunstyrelsen yttrar
att vi vill uppmuntra skolorna inom Lunds stad att inleda samarbeten
med skolor i Rumänien i enlighet med ambitionen i medborgarförslaget
att överlåta frågan om vänortsavtal till kommunfullmäktige och därmed
anse medborgarförslaget besvarat.
Elin Gustafsson (S), Lars Hansson (FP) och Gösta Eklund (V) instämmer
i Yanira Difonis yrkande.
Vera Johnsson (M) yrkar
att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag.
Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats Hansson (SD)
instämmer i Vera Johnssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Yanira Difonis m fl yrkande
Nej till Vera Johnssons m fl yrkande.
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Omröstningen utfaller med sju röster för Yanira Difonis m fl
yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S),
Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V), Lars Hansson (FP) och
Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sex röster för Vera Johnssons m fl
yrkande: Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Yanira Difonis m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att vi vill uppmuntra skolorna inom Lunds stad att inleda samarbeten
med skolor i Rumänien i enlighet med ambitionen i medborgarförslaget
att överlåta frågan om vänortsavtal till kommunfullmäktige och därmed
anse medborgarförslaget besvarat.

Reservationer
Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte Ewerhard (M),
Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats Hansson
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se skriftlig
reservation från M och C bilaga § 131.

Protokollsanteckningar
Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Yanira Difonis yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Yttrande, Detaljplan för Vildanden 12
m fl i Lund, Lunds kommun –
Granskning

Dnr BSL 2015/0631

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för parkmark och ny
placering av förskola inom Vildanden 12 och del av Väster 7:1.
Befintlig förskola är fuktskadad och kommer rivas, där byggnaden står
idag anläggs en ny bollplan. En ny 6 avdelningars förskola i två plan är
beställd inom detaljplan för Vildanden 12 m fl i Lund. Verksamheten är
omlokaliserad och bedrivs idag i förhyrda lokaler på Örnvägen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande, Detaljplan för Vildanden 12 m fl i Lund,
Lunds kommun – Granskning, 2015-10-09
Barnchecklista Yttrande, Detaljplan för Vildanden 12 m fl i Lund, Lunds
kommun – Granskning, 2015-10-09
BN Beslut 2015-09-17 § 62 Detaljplan för Vildanden 12 m fl
BN Tjänsteskrivelse 2015-09-17 Detaljplan för Vildanden 12 m fl
Tjänsteskrivelse Yttrande, Detaljplan för Vildanden 12 m fl i Lund,
Lunds kommun – Samråd, 2015-05-07, BSL 2015/0172
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, 2015-03-02
Begäran om utökning av avdelningar på Vildandens förskola BSL
2014/0104 § 27
Tjänsteskrivelse Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2015-2019,
remissförslag BSL 2014/0203, 2014-06-16
Remissversion Områdeslokalplan Centrum – Väster 2015-2019, BSL
2014/0203

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag med hänvisning till
förvaltningens synpunkter ovan.
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd, samråd
21 september - 23 november 2015

Dnr BSL 2015/0582

Sammanfattning
Fördjupningens syfte är att ta ett samlat grepp kring framtida utveckling i
rubricerad del av västra Lund.
Den första blandstadsetappen, Öresundsvägen Öst, kopplar tydligt
planområdet till Lunds centrum och Lund C samt länkar samman
bostadsområdena Väster och Kobjer. Öresundsvägen Öst beräknas
innehålla omkring 1900-2200 bostäder (190 000-220 000 m2 bostadsyta)
och mellan 30 000-60 000 m2 BTA lokalyta för verksamheter samt
grundskola och 2-3 förskolor.
Förtätningar innebär alltid ett ökat barnatal att beakta. Vi behöver med
hänsyn till detta öka antalet förskole-/skolplatser i området.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad vill därför peka på nödvändigheten
av att tillgodose behoven av förskole-/skolplatser inom området samt den
mängd friyta detta kräver.
Vidare måste trafiksituationen vid nämnda förskolor/skola studeras noga
vid detaljplaneringen.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd, samråd
21 september-23 november 2015, Dnr 2015/0582
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd. Samråd,
2015-08-20, Dnr BN 2014/0097
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd –
planförslag för samråd, 2015-08-06, Dnr PÄ 05/2012
Yttrande över Översiktsplan 2010, Utställningshandling, Dnr PÄ 6/2007,
2010-03-08, Dnr BSL 2010/0015
Översiktsplan 2010, Utställningshandling, Dnr PÄ 6/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds Stads tjänsteskrivelse
som sitt yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Öresundsvägen med omnejd, samråd 21 september-23 november 2015.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Beställning av Lovisaskolans fsk

Dnr BSL 2015/0561

Sammanfattning
Beställningen gäller en ny förskola på Lovisaskolans tomt med plats för 6
förskoleavdelningar, jourverksamhet, tillagningskök och tillhörande
utemiljö.
Den nya enheten planeras att byggas ihop med befintlig enplansbyggnad
(Äpplet). Lokalerna förses med tillagningskök och utformas enligt
lokalprogram daterat 2015-11-03. Framtagande av utemiljö ingår i
beställningen.

Beslutsunderlag
Beställning av Lovisaskolas fsk, Dnr BSL 2015/0561, 2015-11-03 +
Barnchecklista
Lokalprogram Lovisa fsk 100, 2015-11-03
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/

Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Kommunstyrelsen beställa en ny förskola på Lovisaskolans tomt
med plats för 6 avdelningar, jourverksamhet, tillagningskök och
tillhörande utemiljö enl. Lokalprogram Lovisa fsk 100 enhet daterat
2015-11-03.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Begäran om inventarieanslag
Tvillingskolan

Dnr BSL 2015/0647

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2013 om
igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan, SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten). Skolorna ska integrera sina
verksamheter i Tunaskolan, men fortfarande drivas av olika huvudmän.
Den nya skolan har fått namnet Tvillingskolan och inkluderar barn med
hörselnedsättning i den ordinarie skolan. I det nybyggda X-huset på
Tunaskolan har den auditiva och visuella miljön beaktats i hög grad,
vilket ger förutsättningar för att skapa goda lärandemiljöer. Mot denna
bakgrund föreligger här förslag till begäran om inventarieanslag till de
gemensamma ytorna för inköp av inventarier om 1 665 tkr fördelat med
700 tkr år 2015 och 965 tkr år 2016 samt om utökad driftsram för
tillkommande kapitaltjänstkostnader med 373 tkr från och med år 2016.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 60
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut 2012-02-15, § 8
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26, § 77
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06, § 85
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, § 63
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 6 november
2015 med bilagor:
- Bilaga 1 Fördelningsnyckel av gemensamma lokaler Tvillingskolan
- Bilaga 2 Samarbetsavtal Östervångsskolan – Tunaskolan i Lund
Områdeslokalplan för Tuna-Mårtens Fälad 2015-2019,
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska inventarieanslag med 700 tkr år 2015 och
965 tkr år 2016 för inköp av inventarier och utrustning till Tunaskolans
X-hus

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 373 tkr från och
med år 2016 för täckande av ökade driftskonsekvenser för Tunaskolans
X-hus.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen, Lundafastigheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Beställning Solbjer 6 avdelning fsk

Dnr BSL 2015/0562

Sammanfattning
Beställningen gäller en ny förskola på Lovisaskolans tomt med plats för 6
förskole avdelningar, jourverksamhet, tillagningskök och tillhörande
utemiljö.
Den nya enheten planeras att byggas ihop med befintlig enplans byggnad
(Äpplet). Lokalerna förses med tillagningskök och utformas enligt
lokalprogram daterat 2015-11-03. Framtagande av utemiljö ingår i
beställningen.

Beslutsunderlag
Beställning av Lovisaskolas fsk, Dnr BSL 2015/0561, 2015-11-03 +
Barnchecklista
Lokalprogram Lovisa fsk 100, 2015-11-03
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktiskinformation/Omradeslokalplaner/

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos Kommunstyrelsen beställa en ny förskola på Lovisaskolans tomt
med plats för 6 avdelningar, jourverksamhet, tillagningskök och
tillhörande utemiljö enl. Lokalprogram Lovisa fsk 100 enhet daterat
2015-11-03.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Information: Återstående EVP-uppdrag

Dnr BSL 2015/0669

Sammanfattning
Nämnden informeras om arbetet i de tre skolnämndernas presidieråd.
Redovisning och genomgång av uppdrag som nämnderna fått av
kommunfullmäktige i Ekonomi- och verksamhetsplanerna

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Redovisning av delegationsbeslut
2015

Dnr BSL 2015/0010

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 18
november 2015:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1: Personal
Tillsvidareanställningar:
Nr 261 – 267
Visstidsanställningar:
Nr 366 - 374
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet,
4: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet
och arbetslöshet:
Väderleken förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m 2015-12-31.
Nr 43/15
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Tirfing förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under höstterminen 2015.
Nr 44/15
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Saltkråkans förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket.
Nr 45/15
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål.
Nr 118/15
Delegat: Rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
nr 5:
Mottagande av elev som är folkbokförd i annan kommun. Upprättande av
interkommunalt avtal:
Nr 2 – 3
Delegat: Rektor
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
Nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola för eleven M A 081116****
Nr 4/15
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef Lunds skolors resurscentrum

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 november
2015

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att konstatera delegationsbesluten är redovisade och lägga dem till
protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Anmälningar om kränkande
behandling

Dnr BSL 2015/0009

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som har
inregistrerats 2015-10-01- 2015-10-31 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2 november
2015

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 18 november

Dnr BSL 2015/0645

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 18 november:

Justerare



Beslut från Skolverket 2015-10-08 om statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan läsåret 2015/16



Begäran från Barn- och skolnämnd Lunds Stad om utökad
driftsram för 2015. Protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse 201510-07 § 316 (KS)



Tillsyns- och insynsrapporter våren 2015, fristående verksamhet:
förskolorna Äpplet, Valen Valle, I Ur och Skur Solstrålen,
Framtiden, Duvungen, Blomman, Lilla Kuben, International Preschool of Lund (IPSL), Bilingual Montessori Pre-School
(Flyinge), Skrylleängsskolan samt Lunds Montessorigrundskola.
Beslut 2015-10-21 § 107 samt tjänsteskrivelse med bilagor (UN)



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Nationell
lägesbild angående flyktingsituationen 2015-11-03 (KS)



Rapport från Max Eskilsson från Folkhälsokurs 2015-10-15



Beslut från Skolverket 2015-10-23 om statsbidrag för
matematiklärare inom Matematiklyftet läsåret 2015/16



Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetes inriktning
mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor SIGN (KS)



Rapport från 16 kommunerskonferensen 22-23 september 2015
angående Alla elevers rätt till skolframgång ett hållbart tänk



PM från SKL 2015-10-27 angående behov av regeländringar med
anledning av flyktingsituationen (KS)



Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag angående organisation
avfritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun 201510-07, § 111 (KU)



Reglemente för barn- och skolnämnderna beslutat av KF 201509-24 § 177



Nämndernas åtgärdsplaner för ekonomi i balans
(KS),protokollsutdrag § 170 (KS) 2015-09-24, samt
tjänsteskrivelse (KS)



Anmälan om skolplikt, Maria Montessori-skolan

Utdragsbestyrkande
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Beslut om avstängning, Vikingaskolan



Skolpliktsanmälan, Maria Montessori-skolan



Skolpliktsanmälan, Maria Montessori-skolan



Beslut om avstängning, Vikingaskolan



Skolpliktsanmälan, Maria Montessori-skolan



Beslut om avstängning, Vikingaskolan



Samverkansprotokoll BSF Lunds stad 151116 (ojusterat)

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 18 november
2015

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Måndagens utvecklingsdag med Evy Dahlin, i grunden fritidspedagog,
erfarenhet från Skolverket och nu skolledare var inbjuden som föreläsare.
Dagen riktade sig till alla som arbetar inom fritidshem och mycket
uppskattad. Temat under dagen var de Allmänna råden för fritidshemmen
samt det systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. Evy visade bla på hur
fritidsverksamheten på bästa sätt ska kunna komplettera lärarnas och
förskollärarnas (i förskoleklassen) arbete genom exempelvis välplanerade
rastverksamheter med olika teman.
Nyanlända; verksamheten har anvisats 198 ensamkommande
flyktingbarn. Föreberedelseklasser startas upp på Tunaskolan,
Fågelskolan och Killebäckskolan. Skoldirektören beskriver svårigheterna
med att rekrytera personal och att man arbetar på bred front med att
försöka leva upp till uppdraget att erbjuda skola inom en månad.
Skolplaceringsbesluten för Stångby och Vallkärra där Förvaltningsrätten
ger de överklagande föräldrarna rätt och därmed river upp
skolplaceringsbesluten. Domen vinner laga kraft den 19 november.
Förvaltningens ambition är att ingen vårdnadshavare ska behöva flytta
sitt barn mot sin vilja. Alla vårdnadshavare har fått information.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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