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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-05-25

BSN 2020/7359

Barn- och skolnämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-05-25 klockan 17.00–22.10, ajournering klockan 18.3018.50, 20.00-20.05, 21.00-21.05, Råbandsknopen, Stora
Södergatan 47, Lund
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf, deltar på distans
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Charlotte Svanberg (M), deltar på distans
Mårten Spanne (S), deltar på distans
Emma Fager Malmström (MP), deltar på distans
Åsa Wittenfelt (SD), deltar på distans
Pontus Ekberg Kjellström (V), deltar på distans
Kerstin Frygner (FNL), deltar på distans

Agnetha Järvegren (S), deltar på distans

Jessica Ulfgren (L), deltar på distans
Clara Ivarsson (M), deltar på distans
Joakim Andersson (C), deltar på distans
Charlotte Lundgren (FNL), deltar på distans
Ann-Sofie Frånberg (KD), §§ 97-109, deltar på distans
Joakim Twete (S), §§ 98-104, deltar på distans
Jonas Ringqvist (V), deltar på distans
Frida Gudmundsson (FI), §§ 95-104, deltar på distans
Marcus Svensson (SD), deltar på distans

Jytte Lindborg, skoldirektör
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola,
deltar på distans
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola,
deltar på distans
Marianne Andersson, HR-chef, deltar på distans
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, deltar på
distans
André Levin, ekonomichef, §§ 99-109, deltar på distans
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg
Britta Fremling, nämndsekreterare
Utdragsbestyrkande
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Anna Palm, enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist,
deltar på distans
Maria Mahmutovic Ljungsryd, myndighetshandläggare, §§ 95-96,
deltar på distans
Ann Hejde Spjut, t.f. verksamhetschef för elevhälsan, § 98, deltar
på distans
Johan Ahx, rektor Lerbäckskolan, § 98, deltar på distans
Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, § 99-109, deltar på
distans
Kristina Malmquist, rektor Lergökens och Hyddans förskolor, §
103, deltar på distans
, § 96, deltar på distans
Zarko Isaevski, Lärarförbundet, §§ 99-109, deltar på distans
Lina Olsson, (S), förslag ny representant i nämnden, §§ 99-109,
deltar på distans
Fanny Johansson (S)
§ 95–109

Digital justering den 1 juni 2021 kl. 13.00

Sekreterare

Britta Fremling
Ordförande

Mia Honeth (L)
Justerare

Fanny Johansson (S)

Justerare
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ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Barn- och skolnämnden
2021-05-25
§ 95–109

2021-06-01

Datum då anslaget tas ned

Barn- och skolförvaltningen

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-06-23

3 (23)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-05-25

BSN 2020/7359

4 (23)

Innehåll
§ 95 Fastställande av föredragningslista och utseende av justerare ................................................... 5

§ 96 Sekretess: Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten fullgörs ...................................... 6
§ 97 Sekretess: Tillsynsärenden från Skolinspektionen, BEO och DO ................................................ 8
§ 98 Sekretess: Skoldirektören informerar ................................................................................................... 9
§ 99 Delårsrapport per den 30 april 2021 för barn- och skolnämndens verksamheter............ 11
§ 100 Skolplacering till förskoleklass 2021 ................................................................................................. 13

§ 101 Riktlinjer för skolskjuts ........................................................................................................................... 14
§ 102 Revidering av delegationsordning för barn- och skolnämnden; beslut om skolskjuts i
grundskolan ............................................................................................................................................................. 16
§ 103 Redovisning av barngruppernas storlek i förskolan ................................................................... 17

§ 104 Motion från Fanny Johansson (S) och Stig Svensson (S): Inför ett screeningprogram för
psykisk ohälsa i skolan ........................................................................................................................................ 18
§ 105 Skoldirektören informerar .................................................................................................................... 19
§ 106 Anmälan av delegerade beslut ............................................................................................................. 20
§ 107 Anmälan om frånvaro till huvudman ................................................................................................. 21
§ 108 Anmälan av kränkande behandling till huvudman ...................................................................... 22
§ 109 Anmälan av handlingar för nämndens information..................................................................... 23

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 95 Fastställande av föredragningslista och
utseende av justerare
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslistan.

Sammanfattning

Till att justera dagens protokoll utses Fanny Johansson (S) och Emma
Fager Malmström (MP), ersättare. Justering sker genom digital
signering den 1 juni 2021 kl. 13.00.

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (23)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 97 Sekretess: Tillsynsärenden från
Skolinspektionen, BEO och DO
Dnr BSN 2020/4803

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

När Skolinspektionen (SI), Barn- och elevombudet (BEO) och
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder ärenden som gäller
Lunds kommuns skolor och förskolor kan yttranden begäras in från
huvudmannen.
Barn- och skolnämnden får till varje sammanträde ta del av de
yttranden som lämnats till SI, BEO och DO sedan föregående
nämndsmöte.

Underlag för beslut

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-27
• Ärende 1 – BSN 2021/1637

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 98 Sekretess: Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2021/0034

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Skoldirektören informerar på sammanträdet tillsammans med
berörda tjänstepersoner om aktuella frågor:
Rektor på Lerbäckskolan Johan Ahx informerar om:
- Åtgärder med anledning av avliden elev

T.f. verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen Ann Hejde
Spjut informerar om:
- Översyn av utredningar och beslut om skolformstillhörighet
- Beslut om utskrivning ur grundsärskola (2021/1803)

Skoldirektör Jytte Lindborg informerar om:
- Åtgärder med anledning av brev från föräldrar om elevers situation
på Backaskolan (2021/5178)

Verksamhetschef grundskola/grundsärskola Serene Rosberg
informerar om:
- Pilotprojekt YAM; utbildningsstart hösten 2021
- Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten följs (2021/0846);
ärendet avslutat
- Ärende om kränkande behandling, Killebäckskolan (2021/5109)
- Ärende om kränkande behandling, Prästängskolan (2021/4733)
- Ärende om kränkande behandling, Vikingaskolan (2021/4841)
- Dom gällande tidigare timanställd på Genarps skola
HR-chef Marianne Andersson informerar om:
- Begäran om arbetsmiljöåtgärd, framställan enligt 6:6 a)
(2021/5013)
- Begäran om arbetsmiljöåtgärd, framställan enligt 6:6 a)
(2021/5156)
- Beslut om avstängning från tjänstgöring (2021/5246)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25
Förvaltningsjurist/chef myndighetsenheten Anna Palm informerar
om:
- Dom i ärende gällande vitesföreläggande av vårdnadshavare
(2019/6482)
- Begäran om skadestånd gällande förskola (2021/5305)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 99 Delårsrapport per den 30 april 2021 för barnoch skolnämndens verksamheter
Dnr BSN 2021/0669

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna förslag till delårsrapport per april för barn- och
skolnämndens verksamheter.

Protokollsanteckningar

Emma Fager Malmström (MP) får anteckna följande till protokollet:
"Vi ser med oro på utvecklingen att antalet visstidsanställda ökar
medan antalet tillsvidareanställda minskar, och vi ser gärna att
uppföljning av detta görs i samband med nästa delårsrapport."
Fanny Johansson (S), Frida Gudmundsson (Fi), Pontus Ekberg
Kjellström (V) och Kerstin Frygner (FNL) instämmer i
protokollsanteckningen.

Sammanfattning

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys
av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I
rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse,
måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för
helåret.
Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på
cirka 1,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och
skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr i jämförelse
med tilldelad budgetram om 2 742,1 mnkr.
Barn- och skolnämnden har sex utvecklingsmål kopplat till
kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa följs upp
närmare i kommande uppföljningar.

Yrkanden

Charlotte Svanberg (M): Barn- och skolnämnden beslutar att
godkänna förslag till delårsrapport per april för barn- och
skolnämndens verksamheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2021-05-25

Ordförande tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-14
Delårsrapport april 2021 för barn- och skolnämnden, inkl.
bilagor

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och skolförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (23)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 100 Skolplacering till förskoleklass 2021
Dnr BSN 2021/3923

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut angående
placering i förskoleklass, samt
i övrigt notera informationen.

att

Sammanfattning

Inför höstterminen 2021 fanns det per den 1 februari 2021 totalt
1388 barn inom Lunds kommun som ska börja fullgöra sin skolplikt i
förskoleklass. Vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna in sina
önskemål om skolplacering via e-tjänst på www.lund.se. Ett
gemensamt ansökningsförfarande med fem av de fristående
huvudmännen har genomförts.
Barn- och skolförvaltningen har sammanställt utfallet av
skolplaceringsprocessen till förskoleklass år 2021.
Sammanfattningsvis konstateras att 1315 ärenden registrerades i etjänsten och att 1120 barn placerades i enlighet med
vårdnadshavarnas förstahandsval.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03
Redovisning av delegationsbeslut 2021-05-03

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 101 Riktlinjer för skolskjuts
Dnr BSN 2021/4155

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Protokollsanteckningar

Emma Fager Malmström (MP) får anteckna följande till protokollet:
"Miljöpartiet återkommer med ställningstagande i ärendet om
riktlinjer för skolskjuts när det lyfts till nämnden för beslut."

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvaret för förskola,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet
och grundsärskola. Av nämndens reglemente framgår vidare att
barn- och skolnämnden ansvarar för planering av skolskjuts inom
sitt verksamhetsområde.

Det finns i nuläget ett av kommunfullmäktige antaget dokument i
kommunen, ”Normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort”,
från 2001, som senast uppdaterades år 2013. Lagstiftning,
förutsättningar och organisationsstruktur har förändrats sedan dess
och det finns därför behov av att förtydliga och uppdatera ett
regelverk för skolskjuts inom flera områden kopplat till barn- och
skolnämndens verksamhetsansvar. Ett tydligt regelverk krävs för att
kunna fattat rättssäkra beslut, men också för att kunna ställa krav på
leverantörer att leva upp till vissa angivna krav.
Barn- och skolförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till
riktlinje för skolskjuts som är en beskrivning av hur
omständigheterna som ger rätt till skolskjuts regleras, och hur
skolskjuts anordnas inom den verksamhet som barn- och
skolnämnden ansvarar.

Förslag till riktlinjer för skolskjuts presenteras nu som ett
informationsärende för nämnden med målsättningen att beslut ska
kunna fattas på barn- och skolnämndens sammanträde i juni 2021.

Yrkanden

Pontus Ekberg Kjellström (V): Barn- och skolförvaltningen beslutar
att förvaltningen ges i uppdrag att skriva in i riktlinjerna för
skolskjuts att elever i grundsärskola har rätt till skolskjuts även de
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25
lovdagar då föräldrarna arbetar. att förvaltningen ges i uppdrag att
skriva in i riktlinjerna för skolskjuts att som har utökad
fritidsvistelse som stödåtgärd efter individuell bedömning kan
beviljas rätt till skolskjuts även de lovdagar då föräldrarna arbetar.
samt att förvaltningen ges i uppdrag att skriva in i riktlinjerna för
skolskjuts att elever som beviljats plats på korttidstillsyn har rätt till
skolskjuts till och från korttidsenheten.

Fanny Johansson (S) bifaller Pontus Ekberg Kjellströms (V) yrkande.
Mattias Horrdin (C) och Louise Rehn Winsborg (M) yrkar avslag på
Pontus Ekberg Kjellströms (V) yrkande.
Mia Honeth (L): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att notera
informationen.

Beslutsgång

Ordförande tar först upp yrkandet om att notera informationen och
finner att nämnden beslutar enligt detta.
Ordförande ställer därefter upp Pontus Ekberg Kjellströms (V) m.fl.
ändringsyrkanden mot avslag och finner att nämnden avslår
yrkandena.

Underlag för beslut
•
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06
Utkast till ”Riktlinjer för skolskjuts i Lunds kommun – för
verksamhet där barn- och skolnämnden har ansvaret ”
Normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort beslutade
av Kommunfullmäktige 2001, rev 2010-04-25, 2013-01-31

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 102 Revidering av delegationsordning för barn- och
skolnämnden; beslut om skolskjuts i grundskolan
Dnr BSN 2019/0218

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa reviderad delegationsordning att gälla fr.o.m. den 14
juni 2021.

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden har genom sin delegationsordning lämnat
över rätten att fatta beslut i olika frågor till tjänstepersoner på
förvaltningen, presidiet och nämndens ordförande.
Delegationsordningen ses löpande över utifrån ny lagstiftning m.m.
Förvaltningen har nu konstaterat behov av förändringar avseende
beslut om skolskjuts.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Reviderad delegationsordning att gälla fr.o.m. 2021-06-14

Beslutet skickas till

Barn- och skolförvaltningen; kvalitetsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 103 Redovisning av barngruppernas storlek i
förskolan
Dnr BSN 2021/1515

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden ska enligt sin beslutade årsplanering ta del
av en redovisning av barngruppernas storlek i förskolan två gånger
om året.
Förvaltningen har sammanställt en redovisning där uppgifter om
antal barn per enhet och avdelning tagits fram utifrån den
rapportering som tidigare skett till SCB samt utifrån registrerade
uppgifter i verksamhetssystem per den 15 april 2021. Som ett
komplement redovisas också uppgifter från en tidigare genomförd
manuell uppföljning av antalet barn per barngrupp i förskolan.

På sammanträdet informerar rektor Kristina Malmquist om
verksamhetens organisering på Lergökens och Hyddans förskolor.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04
Bilaga 1 Redovisning avseende barngruppernas storlek i
förskolan

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 104 Motion från Fanny Johansson (S) och Stig
Svensson (S): Inför ett screeningprogram för psykisk
ohälsa i skolan
Dnr BSN 2021/0977

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet.

Sammanfattning

Fanny Johansson (S) och Stig Svensson (S) har inkommit med en
motion som handlar om att införa ett screeningprogram av barns och
ungas psykiska hälsa, bestående av regelbundna hälsokontroller
inriktade på det. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att införa
ett screeningprogram av barns och ungas psykiska hälsa, samt att
uppdra åt nämnderna att återkomma vad gäller behov av
ekonomiska resurser för genomförande av ett sådant
screeningprogram.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen.
Med anledning av att samtliga elever regelbundet erbjuds
hälsobesök utifrån det nationella programmet vilka innefattar både
hälsosamtal och hälsokontroller hos skolsköterska är det barn- och
skolförvaltningens bedömning att dessa utgör en tillräcklig screening
för att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04
Motion från Fanny Johansson (S) och Stig Svensson (S), Inför
ett screeningprogram för psykisk hälsa i skolan

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 105 Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2021/0034

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning

Skoldirektören informerar tillsammans med berörda
tjänstepersoner om aktuella frågor:

Verksamhetschef förskola Aleksandra Rodenkrans-Hagström
informerar om:
- Översyn av ledningsorganisationen för förskola
Enhetschef lokalplanering Gustav Svensson informerar om:
- Lokalplanering östra delarna av Lund
- Planering tillfälliga idrottslokaler centrala Lund

Skoldirektör Jytte Lindborg informerar om:
- Information till junisammanträdet; tillbakablick utifrån syfte med
en samlad nämnd

Skriftlig information om:
- Sammanställning av presidiebeslut om stängning och fjärr- eller
distansundervisning m.m. 2021-01-01--2021-05-09
- Granskningsrapport - mognadsundersökning av dataskydd januari
2021 (2021/0100)

Nya ärenden för kommande nämndsbehandling:
- Motion (S), Stör inte i vardagen - erbjud gratis mensskydd
(2021/2711)
- Lundaförslag, Mer djup och omfattande kunskap om
neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), mer stöd och
anpassningar i kommunens grundskolor (2021/4018)
- Remiss: Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030 (2021/4023)
- Remiss: Förslag till bildande av naturreservatet Höjeådalen
(2021/4022)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (23)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 106 Anmälan av delegerade beslut
Dnr BSN 2021/0025

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet.

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden har genom sin beslutade delegationsordning
uppdragit åt förvaltningen och utsedda delegater att fatta beslut på
nämndens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Skolkontoret sammanställer inför varje nämndssammanträde en
redovisning av dessa beslut.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsområdena och
skolkontoret (W3D3 2021-03-31—2021-05-06)
Redovisning av delegationsbeslut om kränkande behandling
ur DF Respons (2021-03-31—2021-05-06)
Redovisning av delegationsbeslut anställningar (QlikView
2021-04-01—2021-04-30)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 107 Anmälan om frånvaro till huvudman
Dnr BSN 2021/0028

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet.

Sammanfattning

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett
om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (SkolL 7:19 a).

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektor se till
att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Genom att en
redovisning av nya utredningar presenteras till varje sammanträde
får nämnden en lägesbild av frånvarohanteringen.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-05
Redovisning av nya frånvaroutredningar (2021-03-31—
2021-05-04)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 108 Anmälan av kränkande behandling till
huvudman
Dnr BSN 2021/0029

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet.

Sammanfattning

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
är enligt 6 kap. 10 § skollagen skyldig att anmäla detta till
huvudmannen.
Skolkontoret sammanställer inkomna anmälningar till barn- och
skolnämnden inför varje sammanträde.

Huvudmannen är också enligt samma lagrum skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Denna uppgift är inom
barn- och skolnämndens verksamheter delegerad till rektor.

Underlag för beslut
•
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06
Redovisning av kränkningsanmälningar ur W3D3 2021-0406—2021-05-05
Redovisning av kränkningsanmälningar ur DF Respons 202104-06—2021-05-05

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-25

§ 109 Anmälan av handlingar för nämndens
information
Dnr BSN 2021/0030

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet.

Sammanfattning

Inför varje nämndsmöte sammanställer skolkontoret utvalda
handlingar som anses särskilt intressanta för nämnden.

Barn- och skolnämndens diarium är sökbart på kommunens
webbplats https://publikaarenden.lund.se/ (alt. www.lund.se,
Kommun & politik, Diarium, arkiv och sekretess, Diarium och arkiv).
Handlingar i tillsynsärenden hos Skolinspektionen, BEO och DO
redovisas till nämnden i ett eget, sekretesskyddat ärende
(2020/4803).

Underlag för beslut
•
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06
Redovisning av handlingar för nämndens information 202104-07—2021-05-05

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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