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Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10
2007-09-19

Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 22.00

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (m)
Torsten Czernyson (kd)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Hanna Gunnarsson (v) går kl 21.40 §114

Tjänstgörande
ersättare
Roger Niklewski (c) tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (c)
Charlotte Svanberg (m) tjänstgör för Mats Arenander (m)
Mette Lundström (fp) tjänstgör för Per Jakobsson (m)
Emma Berginger (mp) tjänstgör för Monica Månsson (mp) §§ 114-124 kl 18.3021.40
Adena Nilsson (s) tjänstgör för Hanna Gunnarsson §§ 125-133 kl 21.40-22.00
tjänstgör för
Ronny Hansson (s) tjänstgör för för Monica Månsson (mp) §§ 125-133 kl 21.4022.00
Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Jenny Sundberg (fp) går kl 20.10 § 120
Margreth Hansson (s)

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Britt-Marie Jönsson, ekonom barn- och skolförvaltning Lund Öster
Lars Persson utvecklingsledare på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

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

Tid och plats
för justering:

Barn- och skolkontoret, tisdagen dagen den 25 september 2007 kl 10.00

Underskrifter: Sekreterare

............................................................. Paragrafer: §§ 114-133
Britten Kvist

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

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2007-09-19
Datum då
anslaget sätts upp: 2007-09-26

Datum då
anslaget tas ned: 2007-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Barn-och skolkontoret Fritidsgatan 2, Södra Sandby
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§ 114. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Astrid Rugsveen (m) med Tord Persson (s)
som ersättare. Justering äger rum tisdagen den 25 september kl 10.00 på barn- och
skolkontoret.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar om tillägg till föredragningslistan med
följande:
Ärende 14: Skrivelser från Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v)
Förändring av årskurser på Revinge skola
Förutsättningar för beslut om internbudget
Ärende 18: Detaljplan för Skolskjutsen 2 i Dalby, Lunds kommun
Ärende 19: Överklagande av Miljönämndens beslut avseende skolverksamhet på
Hällestadvägen 8 i Dalby
I övrigt fastställs föredragningslistan enligt utsänd kallelse.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 115. BSN Lund Öster
Information
Henrik Johansson presenterar sin utvärdering av lokal styrelse i Veberöd och
redogjorde för vilken metod som använts vid utvärderingen. Nämnden gavs
möjlighet att ställa frågor till Henrik Johansson.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 116. BSN Lund Öster
Information om lokalsituationen för förskola och skola
Dnr 2007/0047
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få månatlig information om lokalsituationen för förskola
och skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 4 september 2007.
Barnkonsekvensanalys
En god framförhållning i utbyggnadsplanerna ger förutsättningar för att nämnden
ska ha möjlighet att kunna erbjuda barnomsorgsplatser och utbildningsplatser efter
de krav och önskemål som finns.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att lägga
informationen till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 117. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Religionsfrihet i Lunds skolor
Dnr 2007/0122
Mats Olsson (v) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lunds
skolor inte ska bedriva skolavslutningar, eller annan verksamhet, i form av
religiösa ceremonier. Motionen har skickats ut på remiss till Barn- och skolnämnd
Lund stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster för yttrande.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 augusti 2007
Motion från Mats Olsson (v)
Yrkanden
Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v) yrkar att nämnden bifaller motionen.
Torsten Czernyson (kd), Astrid Rugsveen (m), Charlotte Svanberg (m), Mette
Lundström (fp), Roger Niklewski (c) och Emma Berginger (mp) yrkar att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med Torsten Czernysons (kd) med fleras yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande propositionsordning
Ja för bifall till Torsten Czernysons (kd) med fleras yrkande
Nej för Hanna Gunnarssons (v) och Tord Perssons (s) yrkande
Ledamot
Astrid Rugsveen (m)
Charlotte Svanberg (m)
Mette Lundström (fp)
Roger Niklewski (c)
Torsten Czernyson (kd)
Tord Persson (s)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)
Carolina Nordbeck (fp)
Summa

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
7

3

1

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Torsten Czernysons (kd)
yrkande.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som yttrande över motionen Religionsfrihet i Lunds skolor översända
Barn- och skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse.
Reservationer
Hanna Gunnarsson (v) och Tord Persson (s) reserverar sig mot Barn och skolnämnd
Lund Östers beslut och lämnar följande reservation:
Vi reserverar oss mot nämndens beslut att avslå vänsterpartiets motion
”Religionsfrihet i Lunds Skolor”. Vi ville bifalla motionen då vår fasta övertygelse är
att skolavslutningarna i våra skolor och förskolor ska vara högtidliga ceremonier utan
religiöst innehåll. Ibland hålls skolavslutningarna, av praktiska skäl, i en kyrka. I
dessa fall anser vi att skolavslutningen riskerar att få ett religiöst innehåll om den leds
av en präst och om ceremonin exempelvis innehåller bön. Vi anser att religiös
verksamhet ska ske utanför den ordinarie skolverksamheten för att inte riskera att
elever och deras föräldrar utesluts från att delta i skolavslutningen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmältige
Skolledare inom Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 118. BSN Lund Öster
Åtgärdsplan för de ansvarsområde som prognostiserar underskott 2007
Dnr 2007/0056
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade, den 13 juni 2007 § 88, beslut om att de
ansvarsområden som prognostiserade underskott för 2007 i delårsprognosen per
den 31 augusti, skulle lämna åtgärdsplaner för att minimera det prognostiserade
underskottet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 14 september 2007
Skrivelser från berörda ansvarområden
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar,
men i detta specifika ärende, som gäller en åtgärdsplan för det ekonomiska utfallet
för hela 2007 bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga åtgärdsrapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
Berörda skolledare

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 119. BSN Lund Öster
Delårsrapport med prognos över det ekonomiska utfallet
Dnr 2007/0056
Sammanfattning
Samtliga nämnder och styrelser i Lunds kommun skall göra ett delårsbokslut per
den 31 augusti innefattande en bokslutsprognos för år 2007. För barn och
skolnämnd Lund Öster visar prognosen att verksamheten ligger på budget.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 12 september 2007
med redovisning per 2007-08-31
Skrivelse till kommunstyrelsen 2007-09-13
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar,
men i detta specifika ärende, som gäller en prognos för det ekonomiska utfallet för
hela 2007 bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd) yrkar att antalet barn i grundskolan och konsekvenserna av
detta ska redogöras i rapporten.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna delårsrapporten samt att antalet barn i grundskolan och
konsekvenserna av detta ska redogöras i rapporten samt att översända rapporten
till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 120. BSN Lund Öster
Revidering av delegationsordningen
Dnr 2006/0020
Sammanfattning
Gällande delegations-, verkställighets- och attestordning för Barn och skolnämnd
Lund Öster och förvaltning fastställdes vid nämndens sammanträde den 6 juni
2007, att gälla från och med den 1 juli 2007. Förvaltningen har upprättat förslag
till revidering av delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse av den 12 september 2007.
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd) och Astrid Rugsveen (m) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund
Öster beslutar att fastställa delegationsordningen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa delegations-, verkställighets- och attestordning för Barn och
skolnämnd Lund Öster och förvaltning i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut expedieras till:
Skolledarna

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 121. BSN Lund Öster
Policy för ordning, trygghet och studiero
Dnr 2007/0139
Sammanfattning
Förslag till Policy för ordning, trygghet och studiero inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster har föranletts av behovet att förtydliga ett par nya formuleringar i Skollagen som trädde i kraft den 1 augusti 2007. Formuleringarna i
Skollagen innebär att rektorer och lärare ges rätt att omhänderta föremål som
tillhör en elev, om föremålet används på ett störande sätt i skolverksamheten samt
möjlighet att mot vårdnadshavarens önskemål förflytta en elev till en annan skola,
om det anses nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse av den 12 september 2007
Ändringar i Skollagen (SFS 1985:1100) from den 1 augusti 2007
(Ändringsförfattning SFS 2007:378)
Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:Ub U13 ”Förbättrad ordning, trygghet
och studiero i skolan”
Regeringens proposition 2006/07:69
Barnkonventionen
Policyn för ordning, trygghet och studiero är utformad utifrån Skollagen vars
ändringar, som nämnts ovan, har som syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön
för såväl elever som medarbetare.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att
återremittera ärendet till förvaltningen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att återremittera ärendet till förvaltningen.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 122. BSN Lund Öster
Ombyggnad av Revingeskola
Dnr 2007/0140
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har tillsammans med Serviceförvaltningen
och Utbildningsförvaltningen tagit fram förslag och kalkyl avseende ombyggnad
av Revinge skola. Förslaget innebär en modernisering av undervisnings- och
arbetsmiljön och ger förutsättningar att använda Revinge skola till förskoleverksamhet. Det ger också möjlighet att genomföra reformen med färre barn i
förskolans barngrupper.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 5 september 2007
Barnkonsekvensanalys
Det är vår bedömning att ombyggnaden av skolan i Revingeby innebär att barns
och ungas bästa sätts i främsta rummet.
Skolan i Revingeby bedöms vara i stort behov av anpassning till dagens
arbetsmiljökrav såväl ur barnens som ur personalens perspektiv.
Förskoleverksamheten i Revinge har under en längre tid varit belastad med
trångboddhet och stora barngrupper till följd. Den planerade ombyggnaden har
utgått efter dessa behov och syftar till att skapa en funktionell enhet med
möjligheter att anpassa skolan efter behovet på såväl kort som lång sikt i
Revingeby.
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd), Carolina Nordbeck (fp) och Roger Niklewski (c) yrkar att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna planeringen av ombyggnaden av Revinge skola
att tillskriva utbildningsnämnden med begäran att utbildningsnämnden avsätter
investeringsmedel till ombyggnaden av Revinge skola, samt
att tillskriva utbildningsnämnden med begäran om disposition av medel för
inventarieinköp för nystart av en avdelning i Revinge skola.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Utbildningsnämnden

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 123. BSN Lund Öster
Rapport om utredning av situationen på kommunens fritidshem och
fritidsklubbar
Dnr 2007/0118
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlämnat utredningen av situationen på kommunens
fritishem och fritidsklubbar till Barn- och skolnämnd Lund Öster för vidare
åtgärder och beslut.
Det ursprungliga syftet med uppdraget, i en motion till kommunfullmäktige 2005,
var att ta fram förslag till normer för gruppstorlek, personaltäthet och lokaltillgång
för skolbarnsomsorgen. Den nu publicerade rapporten har försökt att beskriva det
aktuella läget i skolbarnsomsorgen. I Barn- och skolförvaltning Lund Östers
kvalitetsredovisning kommer skolbarnsomsorgen att uppmärksammas. I avvaktan
på den rapporteringen föreslår förvaltningen att utredningen läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 augusti 2007.
Barn och skolnämnd Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Skolledare Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 124. BSN Lund Öster
Anvisning för teamens arbete med kvalitetsredovisning 2008
Dnr 2007/0141
Sammanfattning
Teamens redovisning är ett viktigt underlag till den kommungemensamma
kvalitetsredovisning som varje kommun är skyldig att upprätta. För 2008
beslutade Utbildningsnämnden att det inte skulle finnas något gemensamt
redovisningsområde. Barn- och skolförvaltning Lund Öster har utarbetat en
anvisning till teamen för hur kvalitetsredovisning ska genomföras.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 augusti 2007.
Yrkanden
Roger Niklewski (c) yrkar tillägg med följande attsats
att det i kvalitetsredovisningen redovisas på vilket sätt elever från år 5 ges möjlighet
att under läsåret utvärdera varje ämne eller ämnesblock samt exempel på resultat från
olika årskurser samt yrkar att nämnden beslutar att i övrigt fastställa anvisning till
teamen för kvalitetsredovisning 2008.
Carolina Nordbeck (fp), Astrid Rugsveen (m), Mette Lundström (fp) och
Emma Berginger (mp) yrkar bifall till Roger Niklewskis (c) yrkanden.
Tord Persson (s) yrkar avslag på Roger Niklewskis (c) yrkande om tillägg med
en andra attsats samt yrkar att ordalydelsen till teamen i tjänsteskrivelsens attsats ska
utgå.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Roger Niklewskis (c) yrkande om en andra
attsats och på Tord Persson (s) avslagsyrkande på detsamma och finner att Barn- och
skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet med Roger Niklewskis (c) yrkande
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande propositionsordning

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Ja för bifall till Roger Niklewski (c) yrkande
Nej för bifall till Tord Perssons (s) yrkande om avslag på detsamma
Ledamot
Astrid Rugsveen (m)
Charlotte Svanberg (m)
Mette Lundström (fp)
Roger Niklewski (c)
Torsten Czernyson (kd)
Tord Persson (s)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)
Carolina Nordbeck (fp)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Nej

Avstår

0

0

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger Niklewskis (c)
yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Tord Persson (s) yrkande om att
ordalydelsen till teamen ska utgå och på Roger Niklewskis (c) yrkande om att i
övrigt fastställa anvisning till teamen för kvalitetsredovisning 2008 och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Roger Niklewskis (c) yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande propositionsordning
Ja för bifall till Roger Niklewskis (c) yrkande
Nej för bifall Tord Perssons (s) yrkande
Ledamot
Astrid Rugsveen (m)
Charlotte Svanberg (m)
Mette Lundström (fp)
Roger Niklewski (c)
Torsten Czernyson (kd)
Tord Persson (s)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)
Carolina Nordbeck (fp)
Summa

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
7

4

0

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger Niklewskis (c)
yrkande.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn och skolnämnd Lund Östers beslut:
att i kvalitetsredovisningen redovisa på vilket sätt elever från år 5 ges möjlighet att
under läsåret utvärdera varje ämne eller ämnesblock samt exempel på resultat från
olika årskurser samt
att i övrigt fastställa anvisning till teamen för kvalitetsredovisning 2008.
Beslut expedieras till:
Skolledare Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 125. BSN Lund Öster
Information om Lärarlyftet
Dnr 2007/0142
Sammanfattning
Regeringen beslutade i april 2007 om en satsning på kompetensutveckling/ fortbildning av lärare. Fortbildningsinsatsen omfattar lärare inom grundskolan och de
frivilliga skolformerna och ska pågå från 2007 t o m 2010. Syftet med fortbildningen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Fokus ska ligga på ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kompetens.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 augusti 2007.
Regeringsbeslut från den 19 april 2007.
SFS 2007:222 om statsbidrag för fortbildning av lärare och SFS 2007:223 om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare.
Barnkonsekvensanalys
Barns och elevers bästa är den grundsats som speglar arbetet inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster. Lärarlyftets syfte med fortbildningen är att stärka
lärarnas kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Skolorna arbetar
för att eleverna ska nå så goda resultat som möjligt och Lärarlyftet bidrar
ytterligare till det.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 126. BSN Lund Öster
Månadsrapport över antal placerade barn per avdelning i förskoleverksamheten samt kösituationen
Dnr 2007/0018
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få rapport över antal inskrivna barn per avdelning i
förskoleverksamheten, antal barn per by i nettokö och bruttokö per den 15:e
i aktuell månad med behov av plats inom 3 månader samt personaltätheten i
förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 4 september 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 127. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 131
Besluten avser personalärende
Delegat 60 och 62 rektorer inom team Genarp, förteckning 132-134
Personalärende, beslut om anställning och lönesättning samt beslut
modersmålträning i förskola och beslut om längre ledighet för elev
Delegat 40, 41, och 46 rektorer inom team Dalby, förteckning 135-139
Personalärende, beslut om anställning och lönesättning
Skolärende, beslut om placerings i särskild undervisningsgrupp
Delegat 31,32 och 37 rektorer inom team Södra Sandby, förteckning 140-143
Personalärende, beslut om anställning
Delegat 51, 54, 55, 56 och 57 rektorer inom team Veberöd, förteckning 144150
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om tillförordnad rektor under perioden 070831-070909
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§ 128. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunstyrelsen
Yttrande över motionen ”Slopad avgift för simundervisning”
Servicenämnden
§ 83 Remissvar: Ansvarsfördelning mellan beställarnämn och serviceförvaltning
§ 84 Redovisning: Konsekvenserna av minskade kostnader för
äldreomsorgsmåltiderna - Svar till Vård- och omsorg
Protokoll från skolkonferenserna
Nyvångs förskolor 070419
Genarps ansvarsområde 070510
Skrivelser från Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v)
Förändring av årskurser på Revinge skola
Förutsättningar för beslut om internbudget
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§ 129. BSN Lund Öster
Svar till föräldrar avseende klagomål på klassindelning förskoleklass på
Idalaskolan
Dnr 2007/0128
Sammanfattning
En grupp föräldrar på Idalaskolan har i skrivelse till Barn- och skolnämnd Lund
Öster framfört missnöje på klassindelningen för skolklass F-1 samt på hanteringen
av information kring klassindelningen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse av den 30 augusti 2007.
Skriftlig redogörelse från biträdande rektor Annett Ohlsson
Skrivelse från föräldrar
Barn och skolnämnd Östers beslut:
att som svar på skrivelse från föräldrar översända Barn- och skolförvaltning Lund
Östers tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Föräldrar
Skolledningen på Idalaskolan
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§ 130. BSN Lund Öster
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2004/0089
Sammanfattning
Förälder boende i Genarp, med två barn folkbokförda på förälderns adress i
Genarp, har begärt skolskjuts för ett av barnen. Barnet går i skola på Fågelskolan i
Lund och bor växelvis hos föräldern i Genarp och växelvis hos föräldern i Lund.
Barnet skjutsas privat varannan vecka från Genarp till skolan i Lund.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Östers tjänsteskrivelse av den 21 augusti 2007
Barn- och skolnämnd Östers beslut av den 17 november 2004 § 123 och den 10
oktober 2006 § 98
Skrivelse från berörd förälder
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar:
att medge busskort måndag-fredag alternativt terminskort eller ekonomisk
ersättning motsvarande busskort måndag-fredag alternativt terminskort från och
med höstterminen 2007 samt
att förnyad prövning skall ske inför varje nytt läsår tills dess ny lagstiftning
träder i kraft.
Beslut expedieras till:
Förälder
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§ 131. BSN Lund Öster
Enhetliga rutiner för hantering av skyddade personuppgifter
Dnr 2007/0143
Sammanfattning
Det är viktigt att personer som har en sekretessmarkering i folkbokföringsregistret
får det skydd som lagstiftaren avsett och därför bör enhetliga skriftliga rutiner
utarbetas för hur uppgifterna skall hanteras. Med enhetliga rutiner underlättas
hanteringen och risken för att uppgifterna lämnas ut oavsiktligt minskas.
Skatteverket har utformat en vägledning för hantering av sekretessmarkerade
personuppgifter i den offentliga förvaltningen. Vägledning används i dag inom
skolförvaltningarna som hjälp och stöd vid hanteringen av sekretessmarkerade
personuppgifter.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 16 augusti 2007.
Skatteverkets vägledning
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att föreslå kommunstyrelsen, för att förtydliga och klargöra vikten av ett enhetligt synsätt vid behandling av skyddade personuppgifter, besluta att enhetliga
anvisningar/rutiner upprättas för att därmed möjliggöra en säker hantering vid
fakturering och debitering av fakturor.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 132. BSN Lund Öster
Yttrande över Detaljplan för Skolskjutsen 2 i Dalby, Lunds kommun (Hagens
förskola)
Dnr 2007/0144
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ta bort ett gång- och cykelstråk över
kvartersmark mellan Hagalundskolan och Hagens förskola. Syftet med åtgärden är att
uppnå en gemensam och sammanhållen utemiljö för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 13 september 2007.
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för Skolskjutsen 2 i Dalby, Lunds kommun
Barnkonsekvensanalys
Detaljplanens syfte, att ge en sammanhållen utemiljö för förskolebarnen, ger barnen
större yta för utomhusaktiviteter. Detta skapar en attraktiv och trygg miljö för lek och
uppehåll för förskolans/skolans barn.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att tillstyrka detaljplan för Skolskjutsen 2 i Dalby, Lunds kommun.
Beslut expedieras till:
Akten
Stadsbyggnadskontoret
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§ 133. BSN Lund Öster
Överklagande av Miljönämndens beslut angående anmälan om förskola
(skolverksamhet), Hällestadsvägen 8, Banken 24:35 i Dalby
Dnr 2007/0127
Sammanfattning
Miljönämnden har beslutat att Barn- och skolnämnd Lund Öster åläggs att inom en
månad från mottagande av beslutet redovisa resultatet av koldioxidmätningar samt
inom två månader fullgöra kravet enligt Socialstyrelsens allmänna råd 1999:25 vad
gäller utluftsflöde.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 19 september 2007
Miljönämndens beslut daterad 2007-09-07, dnr 2006.3614.7.
Barnkonsekvensanalys
Barnens bästa är den grundsats som speglar arbetet inom Barn- och skolförvaltning
Lund Öster. Vid en evakuering finns det sällan möjlighet för barnen/ eleverna att få
vistas i andra skollokaler. Verksamheterna är medvetna om att evakueringar innebär
att rutiner måste ses över, dagarna måste schemaläggas på annat sätt för att anpassa sig
efter situationen och även lokalerna. Brandskyddsarbeten, el-arbeten och andra
förebyggande åtgärder gjordes innan lokalerna togs i bruk. Verksamheten arbetar för
att barnen ska må bra genom att anpassa undervisningen efter den givna situationen.
Yrkanden
Roger Niklewski (c) yrkar att nämnden beslutar att överklaga Miljönämndens beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att med hänvisning till vad som framförs i Barn- och skolförvaltning Lund Östers
tjänsteskrivelse överklaga Miljönämndens beslut av den 7 september 2007.
Beslut expedieras till:
Miljönämnden
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