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Anmälan av inkomna skrivelser
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 och
- 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 2019-08-16
Sammanställning av inkomna skrivelser (2019-06-11—2019-08-15),
2019-08-16

Ärendet
Skolkontoret har sedan nämndens senaste sammanträde tagit emot
följande beslut, skrivelser m.m.:
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med
utskott
KS 2019-06-19 § 163 – Handledarbonus i förskola, grundskola och
gymnasium (2019/3988)
KSAU 2019-05-13 § 68 – Utredning Hedda Andersson-gymnasiet
(2019/3344)
KS 2019-06-19 § 62 – Utredning Hedda Andersson gymnasiet
(2019/3344)

Postadress

Besöksadress

Stora Södergatan 49

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Beslut från facknämnder
KFN 2019-06-05 § 71 - Lundaförslag om att bygga ytterligare en
ishall i Lunds kommun (2019/2580)
SN 2019-06-05 § 53 - Hyresavtal avseende förskolelokaler inom
fastigheten Hardebergabanan 1 i Lund (2019/3252)
SN 2019-08-14 § 58 – Hedda Anderssongymnasiet; kompletterande
underlag avseende beställning av byggnation (2019/3344)
Skolinspektionen
Beslut med anledning av anmälan mot Tunaskolan i Lunds kommun,
2019-07-29 (2019/0831)
Barn- och elevombudet
Beslut om att avskriva ärende till följd av utebliven komplettering
m.m., 2019-07-12 (2019/3864)
Datainspektionen
Beslut att avsluta ärende om personuppgiftsincident, 2019-08-02
(2019/0050)

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

notera informationen.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Britta Fremling
Nämndsekreterare

