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Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-05-31 klockan 17.00–21.30, Torna Hällestad skola,
Byvägen 21, Torna Hällestad
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Joakim Twete (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Ekberg Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)
Lina Olsson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Jessica Ulfgren (L), § 69-80
Clara Ivarsson (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Jonas Ringqvist (V)
Frida Gudmundsson (FI)
Marcus Svensson (SD)
Jytte Lindborg, skoldirektör
Marianne Andersson, HR-chef
André Levin, ekonomichef
Katarina Kristiansson, utbildningschef område 1, § 69-74
Britta Fremling, nämndsekreterare
Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, § 69-80
Lina Lindsjö, biträdande rektor, § 69-70
Helene Vilhemsson, lärare åk F-1, § 69-70
Kerstin Blom, fridtidspedagog, § 69-70
Maggie Rask, rektor, § 69-70
Anna Johansson, biträdande rektor, § 69-70
Jenny Göransson, förskollärare, § 69-70
Ulrika Wahlqvist, rektor, § 73
Trine Mikkelsen, förskollärare, § 73
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg, § 76

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-31

BSN 2022/0049

Erika Broberg, barnomsorgsadministratör, § 76
Saha Yildrim Kulevski, verksamhetscontroller, § 78
Stefanie Sennevall von Kramer, verksamhetschef enligt HSL, § 78
Eva-Lotta Johannesson, personalföreträdare, § 71-83
Laila Palén, personalföreträdare, § 69-83
Charlotte Malmgren, personalföreträdare, § 69-83
Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 69–85

Tid och plats för justering

Digital justering den 7 juni 2022 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Paragrafer

§ 69–85

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-06-29
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 69 Fastställande av föredragningslista och val av
justerare
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa dagordningen med justeringen att ärende 6) Delad
förskole- och fritidshemsavgift för vårdnadshavare som inte är
folkbokförda på samma adress utgår samt att ärende 10)
Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och AnnMargreth Olsson (S): Lunds kommun behöver fler
familjecentraler behandlas efter ärende 5) Barngruppernas
storlek i förskolan.

Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll utses Fanny Johansson (S) och Lina
Olsson (S), ersättare. Justering sker genom digital signering den 7
juni kl 15.00.

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 70 Information från Torna Hällestad skola och
förskola
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Nämndsmötet inleds med information från Torna Hällestad skola och
förskola.
Biträdande rektor Lina Lindsjö, lärare årskurs F-1 Helene
Vilhelmsson och fritidspedagog Kerstin Blom informerar om
verksamheten på Torna Hällestad skola.
Rektor Maggie Rask, biträdande rektor Anna Johansson och
förskollärare Jenny Göransson informerar om verksamheten på
Torna Hällestad förskola.

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 71 Skoldirektören informerar, del 1
Dnr BSN 2022/0106

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Skoldirektören informerar på sammanträdet tillsammans med
berörda tjänstepersoner om aktuella frågor:
Enhetschef lokalplanering Gustav Svensson informerar om:
a) Fortsättning nämndens seminarium lokalplanering 2022-04-26:
Viljeinriktning för lokalplanering, information och
gruppdiskussioner

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 72 Delårsrapport per den 30 april 2022 för barnoch skolnämndens verksamheter
Dnr BSN 2022/0338

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

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

Sammanfattning
Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en 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 har fem utvecklingsmål kopplat till
kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa följs upp
närmare i kommande uppföljningar, i takt med att fler utfall
inkommit.
Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på
cirka 45,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och
skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 37,0 mnkr i jämförelse
med tilldelad budgetram om 2 713,3 mnkr (+1,7%).

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-11
Delårsrapport per den 30 april 2022 för barn- och
skolnämndens verksamheter
Delårsrapport april 2022 för barn- och skolnämnden med
bilagor

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Barn- och skolförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 73 Barngruppernas storlek i förskolan
Dnr BSN 2022/0340

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.
Barn- och skolförvaltningen redovisar i den första av årets
uppföljningar uppgifter som lämnats till Statistiska centralbyrån
(SCB) per den 15 oktober 2021 samt verksamhetsstatistik per den
15 april 2022. Av redovisningen framgår att barngruppernas storlek
i snitt i oktober 2021 var 14,3 barn/grupp samt i april 2022 15,1
barn/grupp. Antalet barn i förskolan skiljer sig normalt åt under året
med större volymer under våren.
Snittet för år 2021 om 14,3 barn/barngrupp är lägre jämfört 2020,
men även lägre jämfört liknande kommuner (15,8 barn/barngrupp)
och jämfört riket (15,2 barn/barngrupp).
Det finns delvis begränsade förutsättningar att göra jämförelser över
tid när det gäller barngruppernas storlek i Lunds kommuns förskolor
utifrån att redovisningen förändrats från att avse antal barn per
avdelning till att avse antal barn per barngrupp i enlighet med SCB:s
riktlinjer.
På nämndens sammanträde den 31 maj deltar rektor och pedagog
från en förskola, där antalet barn/barngrupp överstiger Skolverkets
riktmärke, för att beskriva sitt arbete med att organisera
undervisningen kopplat till barngruppernas storlek.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13
Redovisning av barngruppernas storlek i förskolan
Bilaga 1: Redovisning av barngruppernas storlek i förskolan,
2022-05-09

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 74 Motion från Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S) och Ann-Margreth Olsson (S): Lunds
kommun behöver fler familjecentraler
Dnr BSN 2022/0550

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över motionen enligt vad som framgår av
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige
gällande inrättande av fler familjecentraler i Lunds kommun varpå
barn- och skolnämnden har ombetts inkomma med yttrande i
frågan.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande över
motionen av vilket det i sammanfattningsvis framgår att
familjecentraler i allmänhet anses vara en meningsfull verksamhet.
Barn- och skolförvaltningen anser vidare att förslaget går i linje med
ett lagförslag med ökade krav på uppsökande verksamhet av barn
som inte deltar i förskola.

Yrkanden
Fanny Johansson (S), Pontus Ekberg Kjellström (V), Jens Gynnerstedt
(MP), Mattias Horrdin (C), Kerstin Frygner (FNL), Louise Rehn
Winsborg (M) och Mia Honeth (L): Bifall till förvaltningens förslag,
d.v.s. att lämna yttrande över motionen enligt vad som framgår av
förvaltningens tjänsteskrivelse.

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

Underlag för beslut




Justerare

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19
Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och
Ann-Margreth Olsson (S): Lunds kommun behöver fler
familjecentraler
Motion från (S): Lunds kommun behöver fler familjecentraler,
2022-01-10

Utdragsbestyrkande

11 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 75 Delad förskole- och fritidsavgift för
vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma
adress
Dnr BSN 2022/1380
Ärendet utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 76 Skolval till förskoleklass höstterminen 2022
Dnr BSN 2022/0279

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Inför höstterminen 2022 fanns det per den 1 februari 2022 totalt
1389 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 tre av de fristående
huvudmännen har genomförts.
Barn- och skolförvaltningen har sammanställt utfallet av
skolplaceringsprocessen till förskoleklass år 2022.
Sammanfattningsvis konstateras att 1064 barn placerades i enlighet
med vårdnadshavarnas förstahandsval.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-09
Skolplacering till förskoleklass 2022
PPT Skolplacering till förskoleklass 2022-05-31

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 77 Utredning av skola på Brunnshög
Dnr BSN 2022/1021

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Ärendet redovisar barn- och skolförvaltningens utredning av hur en
ny skola på Brunnshög kan tidigareläggas. Utredningen har
konstaterat att det genom förändringar av övriga planerade
investeringar är möjligt att tidigarelägga byggnationen av en skola på
Brunnshög. Den nya planeringen innebär en något mindre
investeringsutgift samt på sikt lägre driftkostnader.

Underlag för beslut


Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-06
Utredning av skola på Brunnshög

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 78 Remiss: Mat- och måltidsplan för Lunds
kommun
Dnr BSN 2022/1539

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över remissen enligt vad som framgår av barnoch skolförvaltningens tjänsteskrivelse med följande
justeringar:
- Barn- och skolnämnden framför att åtgärden ”Säkerställa att
alla barn och elever kan äta lunch i minst 20 minuter” under 3.4
Mat och måltider i Lunds kommun är trivsamma, är viktigt och
bör finnas kvar som åtgärd i den slutgiltiga Mat-och
måltidsplanen.
- att till yttrandet tillägga under Generellt om åtgärderna ”Den
tidigare kostpolicyn var en text som lätt kunde användas som
referens ute i verksamheten. Nämnden ser ett behov av att ha
ett mer praktiskt styrdokument som hanterar vardagliga
frågor." samt
- att till yttrandet tillägga i punkt 3.1 ”I forum för mat- och
måltidsfrågor ska det även ske en dialog med brukar- eller
elevrepresentanter. Den viktigaste parten i samverkan är de
som ska äta maten.”

Protokollsanteckningar
Jessica Ulfgren (L) får anteckna följande till protokollet:
"Detaljstyrning som att säkerställa att alla barn och elever kan äta
lunch i minst 20 minuter hör hemma i barn- och skolnämndens
handlingsplan snarare än i det övergripande styrdokumentet."
Mia Honeth (L), Louise Rehn Winsborg (M), Åsa Wittenfelt (SD),
Mattias Horrdin (C) och Kerstin Frygner (FNL) instämmer i Jessica
Ulfgrens (L) protokollsanteckning.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag till ny Mat- och
måltidsplan på remiss för yttrande till samtliga nämnder och
styrelser i kommunen. Den nuvarande kostpolicyn har i revideringen
justerats i såväl innehåll som form och gjorts om från policy till en
plan med tillhörande åtgärder som tydligt kopplats samman med
Lunds kommuns policy för hållbar utveckling och underliggande
program.

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Inom ramen för framtagandet av remissvaret har barn- och
skolförvaltningen inhämtat synpunkter från representanter inom
förskolans måltidsverksamhet samt elever inom grundskolan.
Av barn- och skolförvaltningens yttrande framgår
sammanfattningsvis att barn- och skolförvaltningen instämmer med
ambitionen och intentionerna med den nya mat- och måltidsplanen.
Barn- och skolförvaltningen föreslår dock att antalet åtgärder bör
minska alternativt kombineras i syfte att minska detaljeringsgraden
och göra det mer lätthanterligt för verksamheterna att optimera den
samlade utvecklingen av verksamheten.

Yrkanden
Fanny Johansson (S), med instämmande av Pontus Ekberg Kjellström
(V), Jens Gynnerstedt (MP) och Mattias Horrdin (C): Barn- och
skolnämnden beslutar att lämna yttrande över remissen enligt vad
som framgår av barn-och skolförvaltningens tjänsteskrivelse med
komplettering att Barn- och skolnämnden framför att åtgärden
”Säkerställa att alla barn och elever kan äta lunch i minst 20 minuter”
under 3.4 Mat och måltider i Lunds kommun är trivsamma, är viktigt
och bör finnas kvar som åtgärd i den slutgiltiga Mat-och
måltidsplanen.
Mattias Horrdin (C) med instämmande av Louise Rehn Winsborg
(M), Kerstin Frygner (FNL), Mia Honeth (L), Fanny Johansson (S),
Jens Gynnerstedt (MP) och Åsa Wittenfelt (SD): Barn- och
skolnämnden beslutar att till yttrandet tillägga under Generellt om
åtgärderna ”Den tidigare kostpolicyn var en text som lätt kunde
användas som referens ute i verksamheten. Nämnden ser ett behov
av att ha ett mer praktiskt styrdokument som hanterar vardagliga
frågor.
Att till yttrandet tillägga i punkt 3.1 ”I forum för mat- och
måltidsfrågor ska det även ske en dialog med brukar- eller
elevrepresentanter. Den viktigaste parten i samverkan är de som ska
äta maten.”
Att med dessa tillägg anta förvaltningens yttrande som nämndens
eget.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp yrkandet om att lämna yttrande över
remissen enligt förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar enligt detta. Därefter ställer ordförande respektive
ändringsyrkande mot avslag. Först ställs Fanny Johanssons (S) m.fl.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31
tilläggsyrkande mot avslag, varefter ordförande finner att nämnden
beslutat enligt tilläggsyrkandet. Därefter ställs Mattias Horrdins (C)
båda tilläggsyrkanden mot avslag, varefter ordförande finner att
nämnden beslutat enligt de båda tilläggsyrkandena.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-12
Remiss: Mat- och måltidsplan för Lunds kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-0214 § 41 med tillhörande remisshandlingar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 79 Motion från Karin Svensson Smith (MP): Använd
kommunens skolgårdar för att minska risk för
översvämningsskador
Dnr BSN 2022/0209

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över motionen enligt vad som framgår av barnoch skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Kommunkontoret har skickat Karin Svensson Smiths (MP) motion
Använd kommunens skolgårdar för att minska risk för
översvämningar på remiss till barn- och skolnämnden.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över remissen.
Idén som presenteras i motionen om att skapa miljöer med
fördröjning av vatten på skolgårdar är intressant och rimmar väl
med innehållet i Lunds kommuns Råd och riktlinjer för utemiljöer.

Yrkanden
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Pontus Ekberg
Kjellström (V): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att lämna
yttrande över motionen enligt vad som framgår av barn- och
skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

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

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-12
Motion från Karin Svensson Smith (MP): Använd kommunens
skolgårdar för att minska risk för översvämningsskador
Motion från Karin Svensson Smith (MP): Använd kommunens
skolgårdar för att minska risk för översvämningsskador,
2021-12-21

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

För kännedom:
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 80 Skoldirektören informerar, del 2
Dnr BSN 2022/0106

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Skoldirektören informerar på sammanträdet tillsammans med
berörda tjänstepersoner om aktuella frågor:
a) Aktuellt från verksamheterna
b) Aktuellt organisation/ekonomi/personal:
- Översyn förvaltningsledningsorganisation
- Chefsintroduktion i Lunds kommun och på barn- och
skolförvaltningen
- Rutiner gällande säkerhet vid nämndsmöten
c) Aktuella lokalärenden
- Lista över aktuella lokalprojekt
d) Övrigt

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 81 Anmälan av delegationsbeslut till barn- och
skolnämnden
Dnr BSN 2022/0152

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

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 2022-05-13
Anmälan av delegerade beslut
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsområden och
skolkontoret (W3D3 2022-04-19—2022-05-12)
Redovisning av delegationsbeslut om kränkande behandling
ur DF Respons (2022-04-19—2022-05-12)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 82 Anmälningsärenden enligt skollagen till barnoch skolnämnden
Dnr BSN 2022/0153

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Enligt skollagen ska vissa typer av beslut anmälas till huvudmannen.
Dessa beslut sammanställs och redovisas för barn- och skolnämnden
till varje sammanträde.
Sammanställningarna i ärendet gäller utredningar om frånvaro
enligt skollagen 7 kap. 19 a §, anmälningar om kränkande behandling
enligt 6 kap. 10 § samt beslut om avstängning av elev enligt 5 kap. 16
§.

Underlag för beslut





Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13
Anmälningsärenden enligt skollagen
Information om avstängningar 2022-04-21—2022-05-12
Redovisning av nya frånvaroutredningar 2022-04-21—202205-12
Redovisning av kränkningsanmälningar 2022-04-21—202205-12

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 83 Anmälan av handlingar för nämndens
information
Dnr BSN 2022/0154

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

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, Arkiv och allmänna handlingar, Allmänna
handlingar och diarium).
Handlingar i tillsynsärenden hos Skolinspektionen, BEO och DO
redovisas till nämnden i ett eget, sekretesskyddat ärende
(2022/0150).

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13
Anmälan av handlingar för nämnden information
Redovisning av handlingar för nämndens information 202204-21—2022-05-12 med innehållsförteckning

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 84 Sekretess: Tillsynsärenden från
Skolinspektionen, BEO och DO 2022
Dnr BSN 2022/0150

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 2022-04-19
Tillsynsärenden från Skolinspektionen, BEO och DO
Ärende 1 BSN 2021/1683
Ärende 2 BSN 2021/6628
Ärende 3 BSN 2021/7397
Ärende 4 BSN 2021/7853
Ärende 5 BSN 2021/8275

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (26)

Barn- och skolnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-31

§ 85 Sekretess: Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2022/0106

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Skoldirektören informerar på sammanträdet tillsammans med
berörda tjänstepersoner om aktuella frågor:
Aktuella individärenden, barn/elever och personal:
HR-chef Marianne Andersson informerar om:
- Hantering med anledning av anmälan om kränkande behandling
eller trakasserier (2022/3989)
- Personalärende; avstängning med lön (2022/5148)
Skoldirektör Jytte Lindborg informerar om:
- Händelse på Genarps skola
- Elevärende; anmälan från diskrimineringsombudsmannen m.m.
(2022/4994)

Beslutet skickas till
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (26)

