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Följande ärenden ska behandlas:

1. Information från verksamheterna
2. Fastställande av föredragningslista och val av justerare
3. Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2019/2608

4. Yttrande inför beslut om placering av Svaneskolan
Dnr BSN 2019/3344

5. Remiss: Detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av Dalby
92:2 i Dalby, Lunds kommun
Dnr BSN 2019/4947

6. Remiss: Utemiljö vid skolor i Lunds kommun - råd och riktlinjer
Dnr BSN 2019/4951

7. Ekonomisk uppföljning för barn- och skolnämndens verksamheter månadsrapport
Dnr BSN 2019/0765

8. Förändring av budgetanslag till förmån för ökad barn- och elevpeng
Dnr BSN 2019/5227

9. Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola
Dnr BSN 2019/0219

10. Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem
Dnr BSN 2019/5092

11. Remiss: Revisionsgranskning av styrning och intern kontroll
Dnr BSN 2019/3346
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12. Förlängning av uppdrag: Verksamhetschef för elevhälsan samt samordnare
för grundsärskolan
Dnr BSN 2018/1427

13. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr BSN 2019/0022

14. Anmälan av kränkande behandling
Dnr BSN 2019/0041

15. Anmälan av utredningar om frånvaro
Dnr BSN 2019/5366

16. Anmälan av delegerade beslut
Dnr BSN 2019/0040
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1. Information från verksamheterna
Sammanfattning
Sammanträdet inleds med information från Naturskolan och
Vårfruskolan.

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Barn- och skolnämnden
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2. Fastställande av föredragningslista och val av
justerare
Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll utses xxx och xxx, ersättare.
Justering äger rum onsdag den 27 november kl 16.00 på
skolkontoret.

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

fastställa föredragningslistan.

Beslut expedieras till:
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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3. Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2019/2608

Sammanfattning
Skoldirektören informerar tillsammans med berörda
tjänstepersoner på sammanträdet om aktuella frågor.
- Svar på inkommen fråga ang. särskilda undervisningsgrupper
Tunaskolan och Fäladskolan
- xxx
Lokalstrateg Gustav Svensson informerar om:
- Status investeringsprojekt lokaler
Skriftlig information om:
- Statusrapport i digitaliseringsprojektet
Inkomna remisser för information:
- Reglemente för barn- och skolnämnden (2019/0661)
- Uppföljning av granskning av elevhälsan 2015 (2019/1841)

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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4. Yttrande inför beslut om placering av Svaneskolan
Dnr BSN 2019/3344

Sammanfattning
Underlag i ärendet skickas ut med kallelsen i den del som gäller den
permanenta placeringen av Svaneskolan.
Beslutsunderlag i den del av ärendet som gäller tillfällig
etablering av Svaneskolan publiceras så snart det finns färdigt,
preliminärt på fredag.

Barn- och skolnämnden
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5. Remiss: Detaljplan för Vattenrännan 1-3 och
Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds
kommun
Dnr BSN 2019/4947

Sammanfattning
Lunds kommun och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har var för
sig ansökt om detaljplan. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett
samlat förslag på detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3
samt del av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds kommun till samråd med svar
senast 29 november 2019.
Barn- och skolförvaltningen anser att lägga bostäder dikt an till
förskolegården ej rekommenderas. Gemensam in- och utfart samt
sophantering med bostäder kan vara komplicerat. Vidare anser
förvaltningen att bullerutredning behöver kompletteras med förslag
på åtgärder.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08
Stadsbyggnadsnämndens samrådshandlingar, inkomna 2019-09-30

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 som sitt eget
yttrande och översända det till byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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6. Remiss: Utemiljö vid skolor i Lunds kommun - råd
och riktlinjer
Dnr BSN 2019/4951

Sammanfattning
Servicenämnden och byggnadsnämnden har skickat över en remiss
över råd- och riktlinjer för utemiljö vid skolor i Lunds kommun. Svar
ska lämnas senast 29 november 2019.
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och
riktlinjer som är framtaget i en kommungemensam arbetsgrupp i
samarbete mellan flera förvaltningar och förtroendevalda.
Dokumentet ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med
planering, utformning och upprustning av skolgårdar inom Lunds
kommun. Ambitionen är att skapa tillräckligt stora och kvalitativa
utemiljöer som möter elevernas behov och bidrar till en god hälsa
och bra lärandemiljö.
Barn- och skolförvaltningen ser positivt på det verktyg som nu tagits
fram och vill understryka att det vid planläggning av nya
grundskolor ska ges tillräcklig yta för elevers utevistelse.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-09
Remiss: Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer,
inkommen 2019-09-25, inklusive bilagor

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande daterat 2019-11-08 som sitt eget
och översända detta till byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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7. Ekonomisk uppföljning för barn- och
skolnämndens verksamheter - månadsrapport
Dnr BSN 2019/0765

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning med prognos för helåret.
Barn- och skolnämndens helårsprognos visar ett nollresultat
gentemot tilldelad ram före justeringar.
Bilaga till månadsrapporten publiceras så snart den är klar.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2019
Månadsrapport oktober
Bilaga 1 Ekonomisk uppföljning med prognos per oktober 2019

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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8. Förändring av budgetanslag till förmån för ökad
barn- och elevpeng
Dnr BSN 2019/5227

Sammanfattning
Den ekonomiska ram för år 2020-2022 som kommunfullmäktige
tilldelat barn- och skolnämnden innebär att åtgärder måste vidtas för
att nå en ekonomi i balans. Några av de åtgärder som bedöms möjliga
att genomföra avser förändrade budgetanslag till förmån för ökad
skolpeng inom förskola och grundskola. Ett sådant budgetanslag
avser öppna förskolor.
Det aktuella anslaget avser en verksamhet som avvecklades 2003. Ett
minskat budgetanslag motsvarande -500 tkr för öppen förskola
budgetår 2020 skulle därför inte få någon påverkan på dagens
verksamhet för öppna förskolan.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

budgetanslag avseende öppna förskolor minskas med -500 tkr
till förmån för motsvarande ökning av skolpeng i förskolan.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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9. Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i förskola
Dnr BSN 2019/0219

Sammanfattning
Utifrån ett, av skolverksamheterna, identifierat behov av att göra en
översyn av regler/tillämpningsföreskrifter för såväl förskole- som
fritidsverksamheten i Lunds kommun, har nya förslag till sådana
tagits fram. Dessa bygger på de av kommunfullmäktige tidigare
fattade besluten om Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, först beslutat 2001-10-25 § 178, samt av
kommunstyrelsen i övrigt beslutade tillämpningsanvisningar för
förskole- och fritidsverksamheten, för beslutat 2002-05-02 § 157.
I uppdraget har ingått att göra en omvärldsbevakning av hur andra
kommuners tillämpningsanvisningar/regler för dessa verksamheter
är utformade. I föreliggande fall användes Eslövs kommuns, Malmö
stads och Helsingborg stads underlag. Vidare gjordes en genomgång
av tillämplig lagstiftning för att säkerställa att
föreskrifterna/reglerna följer lagkraven.
Utifrån att tydliggöra reglerna/föreskrifterna för såväl medborgare
som personal inom barn- och skolförvaltningen har strukturen
arbetats om och det ligger ett förslag för respektive skolform istället
för som tidigare ett dokument för båda skolformer.
De förändringar som föreslås när det gäller förskoleverksamheten i
Lunds kommun gäller erbjudande av plats i förskola,
turordningsregler, uppsägning av plats i förskola samt avgifter i
förskolan. Vidare föreslås att föräldralediga med barn i förskolan
fortsatt ska ha rätt att ha sina barn där om 25 h per vecka mot det
lagstadgade 15 h.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnden 2019-10-23 § 63
Tjänsteskrivelse barn- och skolnämnden 18 oktober 2019
Förslag till Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och
placering i förskola i Lunds kommun, 18 oktober 2019
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar

Barn- och skolnämnden
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Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu
gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar i de delar som avser
förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.

att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola i de
delar som gulmarkerats i förslaget.

att

under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, fastställa
övriga delar av Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i förskola.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschefer
Rektorer i förskolan
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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10. Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i fritidshem
Dnr BSN 2019/5092

Sammanfattning
Utifrån ett, av skolverksamheterna, identifierat behov av att göra en
översyn av regler/tillämpningsföreskrifter för såväl förskole- som
fritidsverksamheten i Lunds kommun, har nya förslag till sådana
tagits fram. Dessa bygger på de av kommunfullmäktige tidigare
fattade besluten om Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, först beslutade 2001-10-25 § 178, samt av
kommunstyrelsen i övrigt beslutade tillämpningsanvisningar för
förskole- och fritidsverksamheten, först beslutade 2002-05-02 § 157.
I uppdraget har ingått att göra en omvärldsbevakning av hur andra
kommuners tillämpningsanvisningar/regler för dessa verksamheter
är utformade. I föreliggande fall användes Eslövs kommuns, Malmö
stads och Helsingborg stads underlag. Vidare gjordes en genomgång
av tillämplig lagstiftning för att säkerställa att
föreskrifterna/reglerna följer lagkraven.
Utifrån att tydliggöra reglerna/föreskrifterna för såväl medborgare
som personal inom barn- och skolförvaltningen har strukturen
arbetats om och det ligger ett förslag för respektive skolform istället
för som tidigare ett dokument för båda skolformer.
De förändringar som föreslås när det gäller
fritidshemsverksamheten i Lunds kommun gäller att fritidshem inte
ska erbjudas elever under lov som annars inte har plats på fritids,
uppsägning av plats i fritidshemmet, att elever till föräldralediga inte
ska ha rätt till plats i fritidshem, samt avgifter till fritidshem.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnden 2019-10-23 § 64
Tjänsteskrivelse barn- och skolnämnden 18 oktober 2019
Förslag till Regler och tillämpningsanvisningar för fritidshem i Lunds
kommun (red. rev.) 18 oktober 2019
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar, 25 oktober 2001

Barn- och skolnämnden
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Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu
gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnsomsorg/fritids.

att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola i de
delar som gulmarkerats i förslaget.

att

under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, fastställa
övriga delar av Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i fritidshem.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschefer
Rektorer inom grund- och grundsärskolan
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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11. Remiss: Revisionsgranskning av styrning och
intern kontroll
Dnr BSN 2019/3346

Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har EY
genomfört en granskning av barn- och skolnämndens och
utbildningsnämndens styrning och interna kontroll. Med anledning
av vad som framkommit i genomförd granskning har revisionen gett
fem rekommendationer till barn- och skolnämnden.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över
granskningsrapporten. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis
att samtliga fem rekommendationer som revisionen gett nämnden är
adekvata för att få till en bättre styrning och kontroll inom nämndens
verksamhetsområden. Särskilt centralt bedöms tydligare
information och kommunikation vara, i syfte att skapa större
transparens och delaktighet.
I yttrandet besvaras varje rekommendation var för sig, med
redogörelse för de åtgärder som genomförs och kommer att
genomföras framåt, kopplat till berört område.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse barn- och skolnämnden, 12 november 2019
BSN Yttrande till kommunrevisionen avseende rekommendationer i
granskningsrapport, 8 november 2019
Missiv styrning och kontroll, 19 september 2019
Granskningsrapport, 18 september

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget, och vidaresända
detta som svar till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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12. Förlängning av uppdrag: Verksamhetschef för
elevhälsan samt samordnare för grundsärskolan
Dnr BSN 2018/1427

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska därför enligt
gällande lagstiftning utse en verksamhetschef att svara för denna
verksamhet.
Barn- och skolnämnden beslutade 2019-06-19, § 48, att utse Ann
Hejde Spjut till vikarierande verksamhetschef från och med den 19
juni 2019 till dess att rekryterad ersättare för tidigare
verksamhetschef är på plats, dock längst t.o.m. 2019-12-31.
Nämnden har också genom skoldirektörens delegationsbeslut utsett
samordnare grundsärskola till beslutsfattare t.o.m. 2019-12-31 i ett
antal ärenden kopplade till mottagande i grundsärskola.
En partssammansatt grupp har tillsatts för att se över organisationen
kring båda dessa uppdrag. Förvaltningen föreslår därför att
uppdragen från nämnden förlängs t.o.m. 2020-08-31.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-06
BSN Skoldirektörens delegationsbeslut om delegationsordning 201908-29
Barn- och skolnämnden 2019-06-19 § 48 med tillhörande
tjänsteskrivelse 2019-06-07

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

förlänga uppdraget för Ann Hejde Spjuths uppdrag som
vikarierande verksamhetschef för elevhälsan t.o.m. 2020-08-31
med villkor som framgår av nämndens beslut 2019-06-19 § 48.

att

i delegationsordningen revidera beslutspunkterna S:12-16
samt S:26 så att samordnare grundsärskola ges bemyndigande
att ta beslut i dessa ärenden t.o.m. 2020-08-31.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
IVO

Barn- och skolnämnden

Berörda beslutsfattare
Akten

Kallelse
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13. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr BSN 2019/0022

Sammanfattning
Inför varje nämndsmöte sammanställer skolkontoret utvalda
inkomna handlingar som kan anses särskilt intressanta för
nämnden.
De handlingar som ingår i sammanställningen är:
- beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och
råd inom kommunen,
- beslut från Skolinspektionen, Barn- och elevombudet (BEO) och
Skolväsendets överklagandenämnd,
- övriga skrivelser/handlingar direkt ställda till barn- och
skolnämnden som inte spridits till nämnden via avsändare
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).
Ledamot eller ersättare i nämnden som önskar ta del av en specifik
handling är välkommen att vända sig till nämndsekreteraren eller
skolkontorets registratur (barnochskola@lund.se).

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-13 Inkomna skrivelser
Sammanställning av inkomna skrivelser (2019-10-13—2019-11-12),
2019-11-13

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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14. Anmälan av kränkande behandling
Dnr BSN 2019/0041

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 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 hos
barn- och skolnämnden delegerad till rektor.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-11 Kränkningsanmälningar
BSN Redovisning 2019-11-11 Kränkningsanmälningar (2019-1008—2019-11-10)

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse

21 (22)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

BSN 2019/3176

15. Anmälan av utredningar om frånvaro
Dnr BSN 2019/5366

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.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2019.
Sammanställning av anmälningar om frånvaro den 8 november 2019

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Barn- och skolnämnden

Kallelse

22 (22)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

BSN 2019/3176

16. Anmälan av delegerade beslut
Dnr BSN 2019/0040

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.
Från skolkontoret och nämndens sju utbildningsområden har
delegationsbeslut redovisats enligt vad som framgår av redovisning
daterad 2019-11-13.
Ett arbete pågår med att effektivisera redovisningen av
delegationsbeslut som fram tills nu gjorts manuellt i hela
organisationen. Till sammanträdet i november har redovisningen för
skolkontoret automatiserats och listan på beslut redovisas nu via en
rapportfunktion i förvaltningens centrala ärendehanteringssystem.
Förhoppningen är att denna lösning ska gå att föra vidare ut i hela
verksamheten.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-13 Redovisning delegationsbeslut
BSN Redovisning 2019-11-13 Redovisning delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut
BSN föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut expedieras till:
Akten

