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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,
- 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

Ärendet
Skolkontoret har sedan nämndens senaste sammanträde tagit emot
följande beslut, skrivelser m.m.:
Beslut från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 186 – Ställningstagande kring
lokalisering av Hedda Anderssongymnasiet
Beslut från facknämnder
Byggnadsnämnden 2019-10-17 § 188 – Sammanträdestider 2020

Postadress

Besöksadress

Stora Södergatan 49

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

barnochskola@lund.se
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Barn- och elevombudsmannen
Anmälan om kränkande behandling vid Tunaskolan, 2019-11-07
(2019/5782)
Skolinspektionen
Beslut att överlämna anmälan mot Hubertusgården till Lunds
kommun, 2019-10-21 (2019/5418)
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Tunaskolan i
Lunds kommun, 2019-10-25 (2019/5600)
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Nyvångskolan
7-9 i Lunds kommun, 2019-10-30 (2019/5603)
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till
Lunds kommuns klagomålshantering, 2019-10-21 (2019/4257)
Övrigt
Öppet brev till Lunds kommun ang. brist på föreskolplatser i
Veberöd (dnr 2019/5688)

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

notera informationen.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Britta Fremling
Nämndsekreterare

