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Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1
2007-01-17

Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30– 20.15

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c) 1:e vice ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (m)
Mats Arenander (m)
Per Jakobsson (m)
Torsten Czernyson (kd)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Monica Månsson (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Ersättare

Lars Persson (m)
Charlotte Svanberg (m)
Mette Lundström (fp)
Jenny Sundberg (fp)
Inger Rosenkvist (fp)
Roger Niklewski (c)
Ronny Hansson (s)
Eva Strand (s)
Emma Berginger (mp)

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Öster
Lars Persson utvecklingsledare på barn- och skolförvaltning Öster
Ingalill Olofsson, bitr rektor Genarps ansvarsområde
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

Astrid Rugsveen (m) med Tord Persson (s) som ersättare

Tid och plats
för justering:

Barn- och skolkontoret, tisdagen den 23 januari 2007 kl 09.00

Underskrifter:

Sekreterare . ............................................................. Paragrafer: §§ 1-10
Britten Kvist

Ordförande .............................................................
Carolina Nordbeck (fp)

Justerare ... ..............................................................................
Astrid Rugsveen (m)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Öster
Sammanträdesdatum: 2007-01-17
Datum då
anslaget sätts upp: 2007-01-24

Datum då
anslaget tas ned: 2007-02-15

Förvaringsplats för protokollet: Barn-och skolkontoret Fritidsgatan 2, Södra Sandby
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§ 1. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Bitr rektor Ingalill Olofsson, Genarps ansvarsområde, presenterande sig för
nämnden.
Till att justera dagens protokoll utses Astrid Rugsveen (m) med Tord Persson (s)
som ersättare. Justering äger rum tisdagen den 23 januari kl 09.00 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 2. BSN Lund Öster
Beslut om val av ledamöter till nämndens arbetsutskott
Dnr 2007/0003
Sammanfattning
Nämnden har att utse fem ledamöter och fyra ersättare till nämndens
arbetsutskott.
Torsten Czernyson (kd) föreslår att nämnden utser Carolina Nordbeck (fp),
Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) till ordinarie ledamöter i
arbetsutskottet samt föreslår att nämnden utser Torsten Czernyson (kd) och
Per Jakobsson (m) till ersättare i arbetsutskottet.
Tord Persson (s) föreslår att nämnden utser Tord Persson (s) och Hanna
Gunnarsson (v) till ledamöter i arbetsutskottet samt föreslår att nämnden utser
Kenth Andersson (s) och Monica Månsson (mp) till ersättare i arbetsutskottet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att utse Carolina Nordbeck (fp), Inga-Kerstin Eriksson (c), Astrid Rugsveen (m),
Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v) till ledamot i arbetsutskottet samt
att utse Torsten Czernyson (kd), Per Jakobsson (m), Kenth Andersson (s) och
Monica Månsson (mp) till ersättare i arbetsutskottet.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 3. BSN Lund Öster
Val av adjungerade i förskole- och skolkonferenser samt lokal
styrelse
Dnr 2007/0004
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har att utse adjungerade i förskole- och
skolkonferenserna samt lokal styrelse.
Till adjungerad i förskolekonferenserna föreslås följande:
Dalby: Tord Persson (s), Roger Niklewski (c), Torsten Czernyson (kd)
Genarp: Mats Arenander (m) och Ronny Hansson (s)
Södra Sandby: Mette Lundström (fp), Kristoffer Palmqvist (s), Mats Arenander
(m), Adena Nilsson (s), Inga-Kerstin Eriksson (c), Emma Berginger (mp), Lars
Persson (m) och Eva Strand (s)
Veberöd: Charlotte Svanberg (m) och Kenth Andersson (s)
Till adjungerade i skolkonferenserna och lokal styrelse föreslås följande:
Dalby: Carolina Nordbeck (fp), Tord Persson (s), Astrid Rugsveen (m) och
Hanna Gunnarsson (v)
Genarp: Torsten Czernyson (kd) och Ronny Hansson (s)
Södra Sandby: Inga-Kerstin Eriksson (c), Kristoffer Palmqvist (s), Carolina
Nordbeck (fp), Hanna Gunnarsson (v), Ingrid Rosenkvist (fp), Eva Strand (s),
Roger Niklewski (c) och Monica Månsson (mp)
Veberöd: Per Jakobsson (m) och Kenth Andersson (s)
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till adjungerade i förskolkonferens, skolkonferens och lokal styrelse
utses följande
Dalby - förskola
Hagen och Torna Hällestad: Roger Niklewski (c) och Tord Persson (s)
Nyvång, Möllebacken och Östra Mölla: Torsten Czernyson (kd)
Dalby - skola
Hagalund och Torna Hällestad: Carolina Nordbeck (fp) och Tord Persson (s)
Nyvångskolan: Astrid Rugsveen (m) och Hanna Gunnarsson (v)
Genarp - förskola
Enestugan, Genathorp och Örtagården: Mats Arenander (m) och Ronny Hansson
(s)
Genarp - skola
Genarp och Häckeberga: Torsten Czernyson (kd) och Ronny Hansson (s)

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Södra Sandby - förskola
Björkbacken, Hallonbacken och Solbackens: Mette Lundström (fp) och Kristoffer
Palmqvist (s)
Fågelsång: Mats Arenander (m) och Adena Nilsson (s)
Stinsen och Nyponbacken: Inga-Kerstin Eriksson (c) och Emma Berginger (mp)
Reveljen: Lars Persson (m) och Eva Strand (s)
Södra Sandby - skola
Byskolan: Inga-Kerstin Eriksson (c) och Kristoffer Palmqvist (s)
Uggleskolan: Carolina Nordbeck (fp) och Hanna Gunnarsson (v)
Revinge och Österskolan: Ingrid Rosenkvist (fp) och Eva Strand (s)
Killebäckskolan: Roger Niklewski (c) och Monica Månsson (mp)
Veberöd - förskola
Charlotte Svanberg (m) och Kenth Andersson (s)
Veberöd - lokal styrelse
Per Jakobsson (m) och Kenth Andersson (s)

Beslut expedieras till:
Samtliga rektorer inom Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 4. BSN Lund Öster
Bordlagt ärende: Internbudget 2007
Dnr 2006/0081
Sammanfattning
Inför år 2007 har Barn- och skolnämnd Lund Öster tilldelats en driftbudget på netto
470 847 tkr av kommunfullmäktige. Nämnden beslutar hur tilldelade medel skall
fördelas mellan de verksamheter som nämnden har ansvar för.
Barn- och skolnämnd Öster beslöt den 13 december 2006 att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om EVP 2007-2009.
Barn- och skolnämnd Öster beslut om principer för resursfördelning 2006-10-18,
§ 91
Barn- och skolnämnd Östers beslut om bordläggning 2006-12-13 § 121
Barn- och skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse med bilagor av den 1 december
2006
Barnkonsekvensanalys
Artikel 3 - Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet…
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och
ungdomar.
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd), Astrid Rugsveen (m), Per Jakobsson (m) och Mats
Arenander (m) yrkar att nämnden beslutar att nämndens disponibla medel om 500
tkr fördelas till förskola och skola i enlighet med tidigare beslutade principer för
fördelning av medel.
Carolina Nordbeck (fp), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Tord Persson (s) yrkar att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till internbudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa internbudget 2007 enligt bilagor.
Reservationer:
Torsten Czernyson (kd), Astrid Rugsveen (m), Per Jakobsson (m)
Och Mats Arenander (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning:
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Monica Månsson (mp) lämnar
följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Barn- och skolnämnd Lund
Öster ser ytterst negativt på beslutet om internbudget för 2007. Beslutet innebär en
minskad sk barn/elevpeng för 2007 i jämförelse till föregående år. Barn- och
skolförvaltning Öster bedömer en högre efterfrågefaktor än kommunfullmäktige
och därför räcker inte tilldelad ram för att nå målet för storleken på våra barngrupper. Vi anser det är olyckligt att den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige inte beslöt i enlighet med s, v, och mp förslag vilket inneburit 4 458 tkr
i utökad ram i jämförelse med den borgerliga majoritetens beslut.
Vi anser att beslutet över plan för 2008 och 2009 är ett ödesmättat beslut, har
majoriteten för avsikt att fullfölja denna planering innebär det ett ytterst allvarligt
hot mot vår verksamhets kvalitet. Vår uppfattning är att Lunds skolor befinner sig
på en hög nivå, vi anser i motsats till de övriga partierna i kommunfullmäktige att
skolan skall fortsätta att utvecklas.
På nationell nivå har regeringspartierna visat att man egentligen aldrig velat verka
för en skola för alla. Satsningen på skolan har man dock värnat vidtidigare
borgerliga majoriteter i vår kommun. Nu ser vi ett trendbrott även på vår
kommunala nivå.
Nämnden har att besluta inom den ram de borgerliga partierna i
kommunfullmäktige beslutat.

Beslut expedieras till:
Verksamhetsansvariga inom Barn och skolnämnd Öster
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, Luisa Hansson
Kommunrevisionen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 5. BSN Lund Öster
Kvalitetsredovisning för Öster, teamens redovisning
Dnr 2007/0005
Sammanfattning
Teamens årliga kvalitetsredovisning är verksamheternas underlag för
fortsatt analys och för beslut om förändringar.
Beslutsunderlag
Teamens kvalitetsredovisning 2006
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) och Kenth Andersson (s) yrkar att nämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att bordlägga ärendet till nämndens nästa sammanträde.
Beslut expedieras till:

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 6. BSN Lund Öster
Årlig lokal uppföljning av ungdomars vanor, attityder och upplevelser i
Lunds kommun
Dnr 2007/0006
Sammanfattning
Under höstterminen 2005 genomfördes en elektronisk enkät i Lunds grundoch gymnasieskolor. Resultatet från enkäten har resulterat i två rapporter - en
kommunövergripande samt en specifik Österrapport. Resultatet av enkäten har
också legat till grund för uppföljning av några av målen i det Utbildningspolitiska programmet.
Representanter från skolförvaltningarna och Kultur- och fritidsförvaltningen
har under hösten diskuterat att genomföra en årlig lokal uppföljning av
ungdomars vanor, attityder och upplevelser i Lunds kommun. Uppföljning är
tänkt att fokusera på områdena, utbildning, fritid, demokrati samt ATADfrågor.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 18 december
2006
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd), Tord Persson (s), Astrid Rugsveen (m) och IngaKerstin Eriksson (c) yrkar bifall till förslag om att årligen genomföra en
ungdomsenkät.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att bifalla förslaget om att årligen genomföra en ungdomsenkät i
Lunds kommun.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 7. BSN Lund Öster
Redovisning av inkomna klagomål för perioden 060901-061231
Dnr 2002/0019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska arbeta med
klagomålshantering inom hela, eller delar av, nämndens verksamhetsområde.
Barn och skolnämnd Öster beslöt den 23 april 2003 att godkänna rutiner
för handläggning av klagomål inom BSN Öster samt att klagomålen
skall redovisas till nämnden kvartalsvis.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut av den 7 februari 2002 § 55
Barn och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 2 januari
2007.
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 8. BSN Lund Öster
Månadsrapport över antal placerade barn per avdelning i förskoleverksamheten samt kösituationen
Dnr 2006/0014
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få rapport över antal inskrivna barn per avdelning
i förskoleverksamheten samt antal barn per by i nettokö per den 15:e
i aktuell månad med behov av plats inom 3 månader och av personaltätheten i
förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 2 januari 2007.
Yrkanden
Per Jakobsson (m) och Kenth Andersson (s) yrkar att nämnden beslutar att lägga
rapporten till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 9. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 1
Besluten avser personalärende och ekonomiska ärenden
Delegat 31 rektor inom team Södra Sandby, förteckning 2
Personalärende, beslut om anställning
Delegat 40, 41, 43, 44, 46 och 47 rektorer inom team Dalby, förteckning 3-8
Personalärende, beslut om anställning
Delegat 53, 54 och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 9-12
Personalärende, beslut om anställning
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att uppdra åt förvaltningen att undersöka anledningen till anställning av
personal med visstidsanställning.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 10. BSN Lund Öster
Inkomna skrivelser
Kommunstyrelsen
§ 256 Förslag till kommungemensamma kontrollmål 2007
§ 257 Förslag till förändrad politisk organisation i Lunds kommun
§ 259 Reglemente för kontroll av verifikationer med tillämpningsanvisningar
§ 264 Förslag till organisation och tidplan för utredning av direkt skolpeng i
förskola och skola
Utbildningsnämnden
§ 86 Utredning om internationell förskola: Slutrapport med förslag
Centrala skolnämnden
§ 121 Lunds skolors resurscentrum
§ 122 Centrala skolnämndens uppdrag och internbudget år 2007
§ 123 Utredning om utbildningsområdets ekonomisystem och resurshantering rapport
§ 124 Interna och interkommunala ersättningar 2007
§ 125 Preliminära bidragsbelopp till enskilda förskolor och fristående grundskolor
§128 Utveckling av koncept Kombiskola i Lund
§ 129 Fördelning av anslag till förskolor och grundskolor enligt Lokalplanering
2005-2010 i november 2006
§ 130 Utredning om barn och elever i behov av särskilt stöd
§ 137 Ansökan från Rudolf Steinerskolan i Lund om permanent utökning av antalet
platser inom skolbarnsomsorgen
Kommunrevisionen
Granskning av ersättning från högskolorna - rapport
Granskning av bisysslor - rapport
Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet inklusive sexuella trakasserier
Skolverket
Uppföljning av skolverkets beslut angående situationen vid Östra Möllagårds
förskola. Skolverkets beslut: med hänvisning till uppgifterna i redovisningen bedömer
skolverket att uppföljningen av ärendet kan avslutas

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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