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§ 134. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Inga-Kerstin Eriksson (c) med Torsten
Czernyson (kd) som ersättare. Justering äger rum onsdagen den 24 oktober kl 17.00
på barn- och skolkontoret.
Nämnden beslutar om tillägg till föredragningslistan med punkten Fyllnadsval till
nämndens arbetsutskott, i övrigt fastställs föredragningslistan enligt utsänd kallelse.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 135. 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 28 september 2007.
Barnkonsekvensanalys
En god framförhållning i utbyggnadsplanerna ger förutsättningar för att nämnden ska
ha möjlighet att kunna erbjuda barnomsorgsplatser och utbildningsplatser utefter de
krav och önskemål som finns.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 136. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Samordnad lokalplan för 2008-2013 med utblick mot
2020 för förskolor och skolor i Lunds kommun
Dnr 2007/0145
Sammanfattning
Dokumentet Samordnad lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för förskolor och
skolor i Lunds kommun kommer att ligga till grund för äskanden om gemensamt
ramanslag för investerings- och driftsanslag för förskolans och grundskolans behov.
Lokalplanen ska också utgöra planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt
ärende efterhand som dessa behandlas enligt prioriteringslistan. Barn- och skolnämnd
Lund Öster har fått möjligheten att lämna synpunkter på remissen till den 22 oktober
2007.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 september 2007.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 20 september 2007.
Barnkonsekvensanalys
En god framförhållning i utbyggnadsplanerna ger förutsättningar för att nämnden ska
ha möjlighet att kunna erbjuda barnomsorgsplatser och utbildningsplatser utefter de
krav och önskemål som finns.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Kenth Andersson (s) och Astrid Rugsveen (m) yrkar att
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att som nämndens remissvar framföra de
synpunkter som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som svar över remissen framföra följande










att kommunen i långtidsplaneringen höjer beredskapen för att möjliggöra att
framtida behov av service kan mötas,
att det ekonomiska ansvaret för en sådan beredskap klargörs och att medel avsätts
för detta,
att Påskagänget och Gökahill i Dalby kommer igång,
att alternativa tomter i Genarp undersöks på grund av osäkerheten kring
detaljplanerna,
att tomt avsätts på Norreholm i Södra Sandby,
att tomtalternativ tas fram för att komplettera utbyggnaden samt ersätta
paviljongerna i Södra Sandby,
att skolans behov tillgodoses i Södra Sandby,
att Veberöd på sikt får fler platser i skola vid nuvarande verksamheter,
att nya tomter avsätts för förskoleverksamhet i Veberöd,

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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att till prioriteringslistan föra in de områden som upptas i Utbyggnadsprogrammet från 2014 och framåt:
- Galgabacken i Dalby
- Övriga Påskagänget i Dalby
- Ekesvång i Genarp
- Hällestadsvägen i Södra Sandby
- Tegelbruksområdet i Veberöd
- Veberöd station i Veberöd
- Idala Öster i Veberöd
- Raggeborg i Veberöd

Beslut expedieras till:
Akten
Utbildningsnämnden

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 137. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse från Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v) angående
förändring av årskurser på Revinge skola
Dnr 2007/0149
Sammanfattning
Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v) har i skrivelse begärt att Barn och
skolnämnd Lund Öster prövar verksamheten på Revinge skola utifrån pedagogiska och
ekonomiska överväganden.
På nämndens sammanträde i februari 2007 behandlades frågan om förskolelokaler i
Revinge och nämndens beslut angående lokalbehovet i Revinge bygger på befintlig
verksamhetsinriktning.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 oktober 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 070214 §18
Yrkanden
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v), Kenth Andersson (s) och Emma
Berginger (mp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att nämnden
fastställer förvaltningens förslag till yttrandet samt uppdrar åt Barn- och
skolförvaltning Lund Öster att utreda pedagogiska och sociala konsekvenser av
nuvarande verksamhet i Revinge.
Inga-Kerstin Eriksson (c) och Carolina Nordbeck (fp) yrkar att nämnden beslutar att
lägga tjänsteskrivelsen till handlingarna samt att för övrigt ej vidtaga några åtgärder.
Astrid Rugsveen (m), Lars Persson (m), Mats Arenander (m) och Torsten Czernyson
(kd) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (c) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (c) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga förvaltningens tjänsteskrivelse till handlingarna samt
att för övrigt ej vidtaga några åtgärder.
Beslut expedieras till:
Skolledare Södra Sandby
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 138. 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 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 oktober 2007.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) 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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§ 139. BSN Lund Öster
Mätetal/indikatorer för budget 2008-2010
Dnr 2007/0150
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att se över sina fullmäktigemål, att
formulera nämndsmål samt att utarbeta konkreta mätetal/indikatorer.
För respektive mätetal/indikator ska det förväntade resultatet för 2008, 2009 samt
2010 anges. Dessa förväntade resultat ska sedan följas upp i delårsrapporter och
årsanalyser för 2008. Förvaltningen har utarbetat förslag till mätetal/indikatorer.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 september 2007
Bilaga 1, Förslag till mätetal/indikatorer för budget 2008-2010
Tjänsteskrivelse från kommunkontoret 2007-06-21 av Carl-Gustav Folkesson
Erhållet material från referensgrupps/arbetsgruppsmöten
Barnkonventionen
Alla fullmäktigemål syftar till att uppnå det bästa för barnet/eleven. Genom
indikatorer/mätetal fås bekräftelse på måluppfyllelsen.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag.
Barn och skolnämnd Lund Östers beslut:
att med tillstyrkan översända förvaltningens förslag till mätetal/indikatorer
till kommunstyrelsen för beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 140. BSN Lund Öster
Nämndens disponibla medel
Dnr 2006/0081
Sammanfattning
I internbudgeten för 2007 avsatte Barn- och skolnämnd Lund Öster 500 tkr för
nämndens disposition. Dessa medel har inte fördelats under året. Förvaltningen
föreslår att nämndens disponibla medel fördelas till familjedaghemsverksamheten
enligt följande:
Dalby
135 000 kronor
Genarp
115 000 kronor
S Sandby
225 000 kronor
Veberöd
25 000 kronor
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 27 september 2007.
Barnkonsekvensanalys
Artikel 3 -- Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentlig eller privata
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande
organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet…
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp), Torsten Czernyson (kd), Inga-Kerstin Eriksson (c), Astrid
Rugsveen (m), Emma Berginger (mp) och Hanna Gunnarsson (v) yrkar att nämnden
beslutar att nämndens medel fördelas enligt enligt förvaltningens förslag.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fördela nämndens disponibla medel till familjedaghemsverksamheten enligt
följande:
Dalby
Genarp
S Sandby
Veberöd

135 000 kronor
115 000 kronor
225 000 kronor
25 000 kronor

Beslut expedieras till:
Rektorer inom Barn- och skolnämnd Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 141. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse från Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v) avseende
förutsättningar för beslut om internbudget
Dnr 2007/0151
Sammanfattning
Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v) har inkommit med skrivelse och hemställer till nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka förutsättningar
som finns för att nämnden kan fatta beslut med relevant underlag för internbudget
2008 i november 2007.
Den tidplan som kommunstyrelsen tidigare haft är framskjuten med två månader.
Under förutsättning kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet den 25 oktober, kan
eventuellt principerna för internbudget 2008 behandlas vid nämndens novembersammanträde. Internbudgeten kan tidigast fastställas i december 2007 förutsatt att
kommunfullmäktige fattar beslut den 25 oktober.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tord Persson (s) och Hanna Gunnarsson (v)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2007-10-02
Yrkanden
Tord Persson (s), Inga-Kerstin Eriksson (c), Astrid Rugsveen (m) och Mats Arenander
(m) 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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§ 142. BSN Lund Öster
Yttrande över motionen Slopad avgifter för simundervisning
Dnr 2007/0136
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har beretts möjlighet att yttra sig över motionen
”Slopad avgift för simundervisning”.
Motionens syfte är att förbättra simkunnigheten i Lund. Den direkta kostnadsdebiteringen för simundervisning antas vara ett hinder för att uppnå måluppfyllelse.
Det är ett positivt initiativ att slopa avgiften för simundervisning inklusive resor till
och från badanläggningarna och dyra extra öppethållanden på friluftsbaden. Skolans
medel kan då satsas på andra behov. För att genomföra satsningen kräver Kultur och
fritidsförvaltningen extra kompensation. Motionen innehåller inget förslag om hur
satsningen är tänkt att finansieras.
Barn- och skolnämnd Lund Öster är positiva till slopad avgift för simundervisning
under förutsättning att detta inte finansieras med minskning av ramen till skolverksamheten.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 september 2007.
Motionen Slopad avgift för simundervisning
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp), Kristoffer Palmqvist (s), Torsten Czernyson (kd), IngaKerstin Eriksson (c), Emma Berginger (mp), Hanna Gunnarsson (v), Lars Persson (m)
och Astrid Rugsveen (m) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa förvaltningens förslag till yttrande över remissen Slopad avgift för
simundervisning.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Skolledare Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 143. BSN Lund Öster
Återremitterat ärende: Policy för ordning, trygghet och studiero
Dnr 2007/0139
Sammanfattning
Förslaget till Policy för ordning, trygghet och studiero inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster har föranletts av behovet att förtydliga 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. De nya formuleringarna ger också skolan en möjlighet att mot vårdnadshavarens önskemål förflytta en
elev till en annan skola, om det anses nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero.
Policyn har tagits fram i dialog med skolledarna och förvaltningens centrala
samverkansgrupp.
Nämnden beslöt på sammanträdet den 19 september 2007 att återremittera ärendet
till förvaltningen för att jämföras med Barn- och skolnämnd Lund stads policy för
förflyttning av elev.
Beslutsunderlag
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
Barn- och skolförvaltning Lund stads förslag på Policy för förflyttning av elev.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 oktober 2007.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att anta
förvaltningens förslag till policy samt att uppdra åt förvaltningen att utarbeta riktlinjer
för förflyttning av elev.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att anta förvaltningens förslag till Policy för ordning, trygghet och studiero inom
Barn- och skolförvaltning Lund Öster samt
att uppdra åt Barn- och skolförvaltning Lund Öster att utarbeta riktlinjer för
förflyttning av elev.
Beslut expedieras till:
samtliga ledningsteam inom Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 144. BSN Lund Öster
Revidering av information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i Lunds kommun
Dnr 2007/0152
Sammanfattning
Enligt reglementet för barn- och skolnämnd Lund Öster, antaget av kommunfullmäktige den 27 maj 2007 § 69, ska barn- och skolnämnd Lund Öster utarbeta
förslag till information, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 oktober 2007.
Barn- och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003 § 56
Användargruppens förslag till revidering
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Mats Arenander (m) och Lars Persson (m) yrkar att Barnoch skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa reviderat dokument för information, regler och avgifter för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lunds kommun samt
att det i informationen ska framgå att förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen
inom barn- och skolnämnd Lund Öster ges möjlighet att stänga fyra dagar per läsår för
planering, utvärdering och fortbildning.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lund stad
Utbildningsnämnden

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 145. BSN Lund Öster
Revidering av tillämpningsanvisningar för information och avgifter för den
kommunala förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i Lunds kommun
Dnr 2007/0153
Sammanfattning
Enligt reglementet för barn- och skolnämnd Lund Öster, antaget av kommunfullmäktige den 27 maj 2007 § 69, ska barn- och skolnämnd Lund Öster utarbeta
förslag till tillämpningsanvisningar för information, regler och avgifter för kommunal
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lunds Kommun.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 oktober 2007.
Barn- och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003 § 56
Användargruppens förslag till revidering av nu gällande dokument.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa reviderat dokument för tillämpningsanvisningar för information och
avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lunds kommun samt
att det i tillämpningsanvisningarna ska framgå att förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen inom barn- och skolnämnd Lund Öster ges möjlighet att stänga
fyra dagar per läsår för planering, utvärdering och fortbildning.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lund stad
Utbildningsnämnden

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 146. BSN Lund Öster
Redovisning av inkomna klagomål för perioden 070701-070930
Dnr 2007/0052
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska arbeta med klagomålshantering inom hela, eller delar av, nämndens verksamhetsområde. Barn- och
skolnämnd Öster har beslutat om rutiner för handläggning av klagomål inom
nämndens verksamhetsområde samt beslutat 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 oktober 2007
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 147. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunstyrelsen
§ 208 Detaljplan för kvarteret Syre m m i Lunds kommun. Innovationernas hus, Ideon
området
§ 209 Detaljplan Bytarebacken 29 m fl
§ 241 Samordning och prövning av lokaler i Lunds kommun
Svenska simförbundet: Ökade krav på simkunnighet i år 5 från den 1 september
Kommunfullmäktige
§ 110 Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun GNP 20082010
§ 111 Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008-2010
§ 112 Detaljplan för kvarteret Syre m m i Lunds kommun. Innovationernas hus, Ideon
området
§ 134 Kerstin Lindboms (fp) motion ”Stärk medborgarnas faktiska valfrihet
Utbildningsnämnden
§ 115 Yttrande över ansökan från Hjärnverket, fristående förskoleklass och grundskola
§ 116 Yttrande över ansökan från Naomi Zimring, fristående förskoleklass och
grundskola
§ 119 Yttrande överdetaljplan för del av Hällestad 8:144
Lena Bossmar: Skrivelse angående utbyggnad av Österskolan i Södra Sandby
Skrivelse från förälder med begäran om busskort för elev vid växelvis boende
Lärarförbundets utmärkelse Bästa skolkommun: Lunds kommun kom på andra plats i
årets rankning av bästa skolkommun.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 148. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 151
Besluten avser personalärende
Delegat 33 rektor inom team Södra Sandby, förteckning 152
Personalärende, beslut om anställning
Delegat 51, 55 och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 153-157
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om tillförordnad rektor på Svaleboskolan under perioden 070904, 070907070914
Beslut om tillförordnad rektor på Idalaskolan under perioden 071029-071102
Delegat 40, 44, 45 och 47 rektorer inom team Dalby, förteckning 158-163
Personalärende, beslut om anställning och lönesättning
Skolärende, beslut om ledighet och beslut om anpassad studiegång
Beslut om delegation av rektorsuppdraget Hagalunds ansvarsområde under perioden
071101-071108

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 149. BSN Lund Öster
Fyllnadsval till barn- och skolnämnd Lund Östers arbetsutskott
Dnr 2007/0003
Sammanfattning
Monica Månsson (mp) ersättare i Barn- och skolnämnd Lund Östers arbetsutskott har
avsagt sig sitt uppdrag.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att efter Monica Månsson (mp) utse Emma Berginger (mp) som ersättare i
nämndens arbetsutskott.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

