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§ 98

Information: Ekonomisk uppföljning
per den 31 oktober 2016

Dnr BSL 2016/0549

Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 oktober 2016 enligt
den uppföljningsmodell som nämnden har beslutat om vid införandet av
direkt skolpeng 2008.

Beslutsunderlag
Barn- och förvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 november 2016

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 oktober 2016
och lägga den till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Intern kontroll: Granskningsrapport
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016

Dnr BSL 2016/0490

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av
det interna kontrollarbetet under 2016. Utgångspunkten för denna
granskning har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för
2016.
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 23 oktober 2016
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar
att godkänna utförd intern kontroll
att distribuera resultatet av kontrollmål sex avseende säkerhet vid
byggnadsarbeten på förskolor och skolor till Servicenämnden
att påtala för Servicenämnden att BSN Lunds Stad är mer oroad än
tidigare på upplevd bristande säkerhet vid byggnadsarbeten på förskolor
och skolor särskild då antalet byggplatser kommer att öka.
Gösta Eklund (V) och Yanira Difonis (MP) instämmer i Mårten Spannes
(S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes (S) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att
att

Justerare

godkänna utförd intern kontroll
distribuera resultatet av kontrollmål sex avseende säkerhet vid
byggnadsarbeten på förskolor och skolor till Servicenämnden
påtala för Servicenämnden att BSN Lunds Stad är mer oroad än
tidigare på upplevd bristande säkerhet vid byggnadsarbeten på
förskolor och skolor särskild då antalet byggplatser kommer att
öka.
Utdragsbestyrkande

5 (21)

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-09

Protokollsanteckningar
MP lämnar följande protokollsanteckning:
”Inga okända personer bör ha fri tillgång till skolans lokaler”.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Intern kontroll: Riskanalys

Dnr BSL 2016/0489

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i detta ärende resultatet
av genomförd riskanalys. Ett hjälpmedel för planering, prioritering och
uppföljning i internkontrollarbetet är riskanalysen. En väl genomförd
riskanalys 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 23 oktober
2016.
Riskanalys BSN Lunds stad 2016.

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes (S) yrkande 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
riskanalys för upprättande av den interna kontrollens handlingsplan
år 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Preliminära priser Grundsärskolan
2017

Dnr BSL 2016/0611

Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv,
Kävlinge, Lomma och Staffanstorp avseende elever i grundsärskolan.
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad tilldelas resurser från
kommunfullmäktige för elever folkbokförda i Lunds kommun 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
grundsärskolan 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivesle den 9 november
2016, dnr BSL 2016/0611

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

enligt föreliggande tjänsteskrivelse fastställa preliminära priser för
grundsärskolan 2017

Beslut expedieras till:
Samverkanskommunerna (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp)
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Upphandling av skolskjuts grundskola

Dnr BSL 2016/0591

Sammanfattning
Nuvarande avtal för skolskjuts som Barn- och skolförvaltning Lunds stad
har slutit med BK Buss AB löper ut 2018-06-30. Tjänsteskrivelsen
behandlar förslaget att påbörja ny upphandling av avtal för skolskjuts.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 12 oktober
2016, dnr BSL 2016/0473
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Avtal skolskjutsar 2012 dnr
11/135

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att påbörja ny skolskjutsupphandling för
ordinarie skolskjutsturer, att gälla från 2018-07-01.

Beslut expedieras till:
Akten
Upphandlingsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Beställning Hubertusgården

Dnr BSL 2016/0627

Sammanfattning
Hubertusgården är en f-6 skola i skolområde Centrum Torn som just nu
genomgår renovering enlig inomhusmiljöprojektet. Ärendet innehåller
anpassning av del av skolan för fritidsverksamhet samt pedagogisk
verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse BSL 2016/0627
Skiss Hubertusgården
Avtal, bilaga 2. Nöbbelövs boställe

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

uppdra till förvaltningschefen
-

att ingå avtal för Hubertus på ca 260 m2 gällande ett basrum,
grupprum, fritidshem samt bibliotek. Motsvarande en kostnad
310 000 kr/år.
att avsluta gällande hyresavtal på bostället fritidsverksamhet
om ca 400 m2. Motsvarande en kostnad om 280 000 kr/år.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Kostnad för mottagningskök kontra
tillagningskök

Dnr BSL 2016/0454

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att
utreda kostnaderna för tillagnings- respektive mottagningskök.
Skolförvaltningarna har tillsammans med Måltidsservice,
Serviceförvaltningen, analyserat ekonomi, behov och konsekvenser
avseende olika typer av kök, serveringskök, mottagningskök och
tillagningskök, antalet anställda i kök och servering. Inom vissa områden
är det svårt att komma fram till entydiga svar på ställda frågor eftersom
köken skiljer sig åt och är svåra att jämföra. Dock har vi kommit fram till
några generella slutsatser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 9 november
2016 dnr BSL 2016/0454

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar
att ärendet återremittera till förvaltningen med uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag som tydligare besvarar Kommunfullmäktiges
frågeställning.
Jens Modeér (MP) instämmer i Lars Hanssons (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hansson (L) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag som tydligare besvarar Kommunfullmäktiges
frågeställning.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Beställning av ny- eller ombyggnad
Östratornskolan

Dnr BSL 2015/0858

Sammanfattning
Ärendet innehåller ny/ombyggnad av Östratornskolan. Östratornskolan
ska anpassas för att rymma 750 elever i årskurs 4-9. Projektet finansieras
inom kommunens investeringsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-09 Beställlning av ny- eller ombyggnad av
Östratornskolan
Beställning Östratornskolan 161109
Bilaga 1 beställning Östratornskolan 161109

Yrkanden
Lars Hansson (L) yrkar
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att ta fram en
fullödig beställning i enlighet med alternativ 2.
Följande kompletteringar av beställningen ska göras:
1) Det ska tydligt framgå vilken kapacitet skolan har idag, vilka lokaler
som skolan tillförs genom beställningen, samt vilken kapacitet skolan får
efter beställningen.
2) Det ska tydligt beskrivas vilka prioriterade behov som inte tillgodoses
idag, och på vilket sätt dessa behov tillgodoses efter genomförd
förändring
3) Konsekvenserna av en utebliven investering ska tydligt framgå för
varje del av investeringen.
4) Anpassning av byggnaderna A, B, D, E och F ska bara beställas i den
mån anpassningarna bedöms vara ett högt prioriterat behov hos
verksamheten.
5) Inga förändringar av utemiljön ska beställas, med undantag för de
markarbeten som är nödvändiga i anslutning till de nyuppförda
byggnaderna.
att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett alternativ som innebär att den
planerade högstadieskolan på Brunnshög tidigareläggs, och ersätter
behovet av evakueringslokaler vid renoveringen av Östratornskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Elin Gustafsson (S) instämmer i Lars Hanssons (L) yrkande med följande
tilläggsyrkande
att beställningen också ska kompletteras med en utredning av
möjligheterna att bygga nytt sammanhållet C,PE-hus samt en 2positionsidrottshall.
Yanira Difonis (MP) instämmer i Elin Gustafssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons (L) yrkande samt Elin
Gustafssons (S) m fl tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att ta fram en
fullödig beställning i enlighet med alternativ 2.

Följande kompletteringar av beställningen ska göras:
1) Det ska tydligt framgå vilken kapacitet skolan har idag, vilka
lokaler som skolan tillförs genom beställningen, samt vilken
kapacitet skolan får efter beställningen.
2) Det ska tydligt beskrivas vilka prioriterade behov som inte
tillgodoses idag, och på vilket sätt dessa behov tillgodoses efter
genomförd förändring
3) Konsekvenserna av en utebliven investering ska tydligt framgå
för varje del av investeringen.
4) Anpassning av byggnaderna A, B, D, E och F ska bara beställas i
den mån anpassningarna bedöms vara ett högt prioriterat behov hos
verksamheten.
5) Inga förändringar av utemiljön ska beställas, med undantag för
de markarbeten som är nödvändiga i anslutning till de nyuppförda
byggnaderna.
att
att

uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att bygga nytt
sammanhållet C,PE-hus samt en 2-positionsidrottshall
uppdra åt förvaltningen att ta fram ett alternativ som innebär att den
planerade högstadieskolan på Brunnshög tidigareläggs, och ersätter
behovet av evakueringslokaler vid renoveringen
av Östratornskolan.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Förutsättningar för Lärarlyftet och
vidareutbildning av lärare, VAL och
ULV, 2017

Dnr BSL 2016/0550

Sammanfattning
Med undantag för särskolan, där övergångsbestämmelser gäller fram till
juli 2018, gäller idag krav på legitimation och behörighet i de ämnen och
årskurser i vilka läraren undervisar. Genom Lärarlyftet kan lärare som
inte har behörighet fullt ut i berörda ämnen och årskurser komplettera sin
behörighet.
Vid studier via Lärarlyftet utges ett stimulansbidrag till skolhuvudmannen. Lärarlyftet pågår fram till utgången av 2018.
För förskollärare som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få
legitimation som förskollärare och för lärare som saknar en fullständig
behörighetsgivande examen, finns möjlighet till vidare-utbildning via
VAL-projektet (vidareutbildning av lärare). För lärare med utländsk
examen finns samma möjlighet via ULV-projektet (utländska lärares
vidareutbildning). För vidareutbildning genom VAL-projektet eller ULVprojektet utgår inget statsbidrag.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har tagit beslut om förutsättningar vid
deltagande i Lärarlyftet sedan denna utbildningsmöjlighet infördes, vilket
innebär att respektive skolområde tilldelas 25 000 kronor per 15
högskolepoäng och termin för berörda lärare. För 2016 togs beslut om
samma förutsättningar även för vidareutbildning av lärare, VAL, och för
utländska lärares vidareutbildning, ULV.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att samma förutsättningar
som för 2016 ska gälla även under 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2016
dnr BSL 2016/0550.

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

nuvarande förutsättningar för deltagande i Lärarlyftet samt vid
studier via VAL-projektet (vidareutbildning av lärare) eller ULVUtdragsbestyrkande
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projektet (utländska lärares vidareutbildning) förlängs att gälla
även under 2017, vilket innebär att respektive skolområde tilldelas
25 000 kronor per 15 högskolepoäng och termin.
Beslut expedieras till:
Samtliga skolledare, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Fastställande av strategier, aktiviteter
och indikatorer till nämndmålen

Dnr BSL 2016/0342

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2015 om Ekonomi- och
verksamhetsplan 2016-2018 med budget för 2016, vilket inkluderade ett
beslut om att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
tillsammans med nämndspresidier och kommunens ledningsgrupp arbeta
vidare med att ta fram förslag till kommunfullmäktigemål med
indikatorer för nämnderna. Dessa kommunfullmäktigemål fastställdes av
fullmäktige den 26/11 2015.
Nämnderna fick i samband med denna process i uppdrag att arbeta fram
fokusområden med tillhörande utvecklingsmål som både kan var en
nedbrytning av fullmäktigemålen men framför allt fristående mål i
förhållande till nämndens kärnverksamhet som regleras i reglementet.
BSN Lunds stad har i sin process tagit fram tre fokusområden med på
tillhörande utvecklingsmål, vilka Barn- och skolnämnden beslutade om
2016-02-17.
BSN Lunds stad har vidare utarbetat förslag på indikatorer för att följa
upp de beslutade utvecklingsmålen:
Utvecklingsmål med indikatorer:
Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygsättningen
-

Statistik över betyg i relation till nationella prov i åk 6 och 9
uppdelat på pojkar och flickor.

-

Betygsfördelning mellan skolämnena i åk 6 och 9. Hur stor
andel av skolornas nationella ämnesprov rättas
avidentifierat/genom kollegial rättning i matematik, svenska,
engelska (KR)?

-

Uppföljning av skolornas utvecklingsarbete med likvärdighet i
bedömning och betygsättning genom kvalitetsdialoger i
områdenas ledningsgrupper.

Motivation för lärande ska öka hos barn och elever

Justerare

-

LUNK-frågor om motivation (jämförelse över tid där det är
möjligt) (ÅR).

-

Redovisning av arbetet med BFL (hur lärare synliggör målen
samt ger feedback) som enligt skolforskning bidrar till högre
motivation) (KR).

Utdragsbestyrkande
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-

Uppföljning av skolornas arbete med motivation genom
kvalitetsdialoger i områdenas ledningsgrupper.

Minska elevernas upplevelse av negativ stress
-

LUNK-frågor om stress (ÅR).

-

Uppföljning av skolornas stressförebyggande arbete genom
kvalitetsdialoger i områdenas ledningsgrupper.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 februari 2016 dnr
2015/0776.
Förslag mål för nämnden 160217.
EVP för 2016-2018
Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018 den 26 oktober 2015, dnr KS
2015/1045
Barn- och skolförvaltningen, bilaga indikatorer,
Fastställande av strategier, aktiviteter och indikatorer till nämndsmålen
dnr 2016/0432

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

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa föreslagna indikatorer för att följa upp fokusområdenas
utvecklingsmål

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-09

§ 108

Anmälningar till nämndsammanträdet
den 9 november

Dnr BSL 2016/0612

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid nämndsammanträdet den 9 november:


Samverkansprotokoll BSF Lunds stad 2016-11-07 (ojusterat)



Expediering av beslut Samuel Körner Liljas (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Barn- och skolnämnd (KF)



Tjänsteskrivelse samt bilaga angående beslut om revidering av
information och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem BSLÖ 2016-10-26 §136



Sommarskola: Beslut om statsbidrag för undervisning under
skollov för sommarlovet 2016



Beslut kompetensutveckling specialpedagogik (KF)



Tjänsteskrivelse 2016-08-24 Utbyggnads- och boendestrategi
(TF)



Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda outsourcing av
företagshälsovården, beslut KF 2016-09-29 samt bilagor

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-09

§ 109

Redovisning av delegationsbeslut
2016

Dnr BSL 2015/0856

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 9
november 2016:
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, nr 4:
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet:
Ormen Långe förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket under höstterminen 2016.
Nr 30/16
Delegat: Anders Aldrin, skolområdeschef
Källbyängar förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket mellan 09.00 – 15.30 varje dag t.o.m. 2016-12-31.
Nr 31/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Morkullan förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket mellan klockan 14.00 – 15.00 t.o.m. 2016-12-31.
Nr 32/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Väderleken förskola: Beslut att avslå ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket.
Nr 33/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Körsbärets förskola: Beslut att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket mellan 09.00 – 15.30 tisdag – torsdag t.o.m. 201701-15.
Nr 34/16
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Huvudområde C: förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 13:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-09

Beslut om mottagande i grundsärskola
Särskoletillhörighet för eleven SF 051021****
Nr 28/16
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum
Beslut om mottagande i grundsärskola
Särskoletillhörighet för eleven AB 010103***
Nr 29/16
Delegat: Peter Walther, verksamhetschef, Lunds skolors resurscentrum

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Skoldirektören informerar

Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Eftermiddagens regionala träff, för dialog om skolan, med
utbildningsminister Gustav Fridolin. Vilka är framgångsfaktorerna och
hur kan man på kort och lång sikt använda dessa för att minska andelen
elever som saknar gymnasiebehörighet? Skolministern berättade om
regeringens tankar kring detta. Eftersom Lund stod som värd för dagen
fick Mats och Elin Gustafsson möjlighet att presentera Lund. Det som
fungerar bra och vilka lösningar man har funnit men också de utmaningar
skolan står inför; internationalisering, stress, lärares arbetsbelastning,
demografin med mera.
Pågående visionsarbete med KSAu. Inkommet material, bland annat
intervjuer med ungdomar, är nu analyserat. Ungdomarna lyfter fram
vikten av fysiska mötesplatser och efterlyser fler sådana.
Den femte gymnasieskola och Svaneskolan. Den 21/11 får presidiet en
genomgång av om 2 400 elever kan få plats på en tomt. En arbetsgrupp
som ska jobba fram idén om skolan har bildats.

Justerare
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