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Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 21.15

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)
Torsten Czernyson (kd)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare
Lars Persson (m) tjänstgör för Per Jakobsson (m)
Adena Nilsson (s) tjänstgör för Kristoffer Palmqvist (s)
Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Charlotte Svanberg (m)
Mette Lundström (fp)
Jenny Sundberg (fp) går kl 20.40 § 13
Ronny Hansson (s)
Eva Strand (s)

Per Måsbäck

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

Justering:

Tord Persson (s) med Kenth Andersson (s) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, onsdagen den 30 januari 2008 kl 16.30

Underskrifter: Sekreterare

............................................................. Paragrafer: §§ 1-21
Britten Kvist

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

Justerare

................................................................
Tord Persson (s)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-01-23
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-01-31

Datum då
anslaget tas ned: 2008-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Barn-och skolkontoret Fritidsgatan 2, Södra Sandby

Underskrift:

.............................................................
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§ 1. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (s) med Kenth Andersson (s)
som ersättare. Justering äger rum onsdagen den 30 januari kl 16.30 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.
Personalkonsult Anita Wennerholm presenterade sig för nämnden.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 2. BSN Lund Öster
Information om lokalsituationen för förskola och skola
Dnr 2008/0007
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få månatlig information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 januari 2008.
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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§ 3. 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 3 januari 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 4. BSN Lund Öster
Bordlagt ärende: Svar till skolkonferensen i Veberöd avseende beslut om
barnpengens storlek i förhållande till ställda mål om barngruppens storlek
Dnr 2007/0164
Sammanfattning
Skolkonferensen i Veberöd har i skrivelse påpekat att beslutad barnpeng inte täcker
kostnaderna om barngruppens storlek uppfyller fastställda mål.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har upprättat ett förslag till svar på skrivelsen.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt den 12 december 2007 §175 att bordlägga
ärendet till nämndens sammanträde i januari 2008.
Beslutsunderlag
Skrivelse från skolkonferensen i Veberöd
Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till svar
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut av den 12 december 2007 § 175
Skrivelse från Carolina Nordbeck (fp)
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) har upprättat en kompletterande svarsskrivelse och yrkar att
denna skrivelse jämte förvaltningens skrivelse ska utgöra svar till skolkon-ferensen.
Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) yrkar bifall till Carolina
Nordbecks (fp) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som svar till skolkonferensen i Veberöd översända förvaltningens skrivelse jämte
Carolina Nordbecks (fp) kompletterande skrivelse.
Beslut expedieras till:
Skolkonferensen i Veberöd

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 5. BSN Lund Öster
Skrivelse från Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger
(mp) angående full ersättning till deltagare i Lärarlyftet
Dnr 2007/0170
Sammanfattning
Regeringen har beslutat om en satsning på lärarfortbildning som ska pågår från år
2007 till och med år 2010. Fortbildningsinsatsen omfattar lärare inom grundskolan
och de frivilliga skolformerna. Syftet med fortbildningen är att stärka lärares
kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. I regeringens beslut ska
pedagogerna behålla minst 80 procent av sin lön under den tid de studerar. Studier
och arbete får aldrig överstiga 100 procents sysselsättning.
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) föreslår i
skrivelse till nämnden att det skall utgå full ersättning till de lärare som deltar i
lärarlyftet. Möjligheten att de deltagande lärarna skall ersättas med resterande 20
procent till 100 procent av normalt utgående lön.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 8 januari 2008
Lärarlyftet från den 27 november 2007.
Regeringsbeslut U2007/3166/S, U2007/3167/S och U 2007/3168/S 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 grundsyn 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 kan bidra
ytterligare till det.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar enligt följande:
att inom ramen för de centralt avsatta medlen (Barn- och skolnämnd Lund Öster
500 000 kr) under år 2008 bevilja 100 procent ersättning till de lärare som deltar i
Lärarlyftet. Skulle fler anmäla intresse än det finns finansiering för får skolchefen
prioritera efter verksamheternas behov.
Vad gäller nya ansökningar från och med år 2009 ämnar Barn- och skolnämnd Lund
Öster, Barn- och skolnämnd Lund stad och utbildningsnämnden att tillsammans ta
fram gemensamma riktlinjer.
Torsten Czernyson (kd), Inga-Kerstin Eriksson (c), Astrid Rugsveen (m) och Mats
Arenander (m) yrkar bifall till Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Tord Persson (s) yrkar enligt följande:
att Barn- och skolnämnd Lund Öster skall uppmuntra sina lärare att delta i
utbildningen, samt att Barn- och skolnämnd Lund Öster skall ersätta de deltagande
lärarna med resterande 20 procent till 100 procent av normalt utgående lön. Vidare
yrkar Tord Persson (s) avslag på Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Kenth Andersson (s) instämmer i Tord Perssons (s) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Öster godkänner följande propositionsordning
Ja för bifall till Carolina Nordbecks yrkande (fp)
Nej för bifall till Tord Perssons (s) yrkande
Ledamot
Astrid Rugsveen (m)
Mats Arenander (m)
Lars Persson (m)
Inga-Kerstin Eriksson (c)
Torsten Czernyson (kd)
Tord Persson (s)
Adena Nilsson (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
6

5

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (fp)
yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att inom ramen för de centralt avsatta medlen (Barn- och skolnämnd Lund Öster
500 000 kr) under år 2008 bevilja 100 procent ersättning till de lärare som deltar i
Lärarlyftet. Skulle fler anmäla intresse än det finns finansiering för får skolchefen
prioritera efter verksamheternas behov.
Vad gäller nya ansökningar från och med år 2009 ämnar Barn- och skolnämnd Lund
Öster, Barn- och skolnämnd Lund stad och Utbildningsnämnden att tillsammans ta
fram gemensamma riktlinjer.
Reservationer: Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp)
reserverar sig mot Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut till förmån för eget
förslag.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 6. BSN Lund Öster
Skrivelse från Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger
(mp) angående planering av en profilskola på Påskagänget III i Dalby
Dnr 2007/0171
Sammanfattning
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) har i skrivelse till
Barn- och Skolnämnd Lund Öster framfört en begäran att utreda möjligheten att ge
den framtida skolan på Påskagänget III en särskild inriktning på kultur i bred
betydelse. Förvaltningen har upprättat en skrivelse med förslag att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram en idéskiss för en skola med kulturinriktning på Påskagänget III.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 7 januari 2008.
Skrivelse från Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp)
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar enligt följande:
▪
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset för att starta
profilklasser inom ämnena drama, musik, språk, matematik och naturkunskap
på befintliga skolor. För att få ett brett underlag ska skolledare,
skolkonferenser samt elevråd tillfrågas
▪
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur kommunala profilskolor inom
grundskolan utformat sin verksamhet och erfarenheter från dessa
▪
att i övrigt anse skrivelse från s, v och mp besvarad
Emma Berginger (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Carolina
Nordbecks (fp) förslag att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka intresset för att
starta profilklasser inom ämnena drama, musik, språk, matematik och naturkunskap
på befintliga skolor. För att få ett brett underlag ska skolledare, skolkonferenser samt
elevråd tillfrågas.
Vidare yrkar Emma Berginger (mp) avslag på Carolina Nordbecks (fp)
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur kommunala profilskolor
inom grundskolan utformat sin verksamhet och erfarenheter från dessa.
Tord Persson (s), Kenth Andersson (s), Adena Nilsson (s) och Hanna Gunnarsson (v)
instämmer i Emma Bergingers (mp) yrkande.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig mellan kl 19.35 - 20.00 för partiöverläggningar.
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar bifall till Carolina Nordbecks (fp) yrkanden samt
yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en idéskiss för en skola med
kulturinriktning på Påskagänget III.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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Astrid Rugsveen (m), Lars Persson (m), Mats Arenander (m), Carolina Nordbeck (fp)
och Torsten Czernyson (kd) yrkar bifall till Carolina Nordbecks (fp) och IngaKerstin Erikssons (c) yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset för att starta profilklasser
inom ämnena drama, musik, språk, matematik och naturkunskap på befintliga skolor.
För att få ett brett underlag ska skolledare, skolkonferenser samt elevråd tillfrågas.
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordförande proposition på yrkandet
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur kommunala profilskolor inom
grundskolan utformat sin verksamhet och erfarenheter från dessa
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en idéskiss för en skola med
kulturinriktning på Påskagänget III
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet
att i övrigt anse skrivelsen från s, v och mp besvarad.
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka intresset för att starta profilklasser inom
ämnena drama, musik, språk, matematik och naturkunskap på befintliga skolor. För
att få ett brett underlag ska skolledare, skolkonferenser samt elevråd tillfrågas,
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur kommunala profilskolor inom
grundskolan utformat sin verksamhet och erfarenheter från dessa,
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en idéskiss för en skola med
kulturinriktning på Påskagänget III samt
att i övrigt anse skrivelsen från s, v och mp besvarad.

Beslut expedieras till:
Skolledare Lund Öster
Kultur och fritidschefen
Lokalsamordningen, Utbildningsförvaltningen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 7. BSN Lund Öster
Ändring av avgifter för fritidshem och fritidsklubb
Dnr 2007/0182
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställer taxa för barnomsorg och skolbarnsomsorg efter
förslag från Kommunstyrelsen. Nuvarande taxa är antagen av Kommunfullmäktige den 27 november 2003 §121 och gäller från och med den 1 janauri
2004. Inom skolbarnsomsorgen finns två taxenivåer, en för fritidshem och en
för fritidsklubb.
Carolina Nordbeck (fp) föreslår i skrivelse till Barn- och skolnämnd Lund Öster
att avgiften för skolbarnsomsorg för 10-12 åringar ska höjas så att den
motsvarar den av riksdagen fastställda maxtaxan.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om införande av maxtaxa inom barnomsorg och
skolbarnsomsorg 2001-08-30 § 130.
Kommunfullmäktiges beslut om ändringar i taxa inom barnomsorg och
skolbarnsomsorg 2003-11-27 § 121.
Skrivelse 2007-12-18 från barn- och skolnämnd Lund Östers ordförande
Carolina Nordbeck (bilaga 1).
Barnkonsekvensanalys
Artikel 18 punkt 3: Alla lämpliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att barn
till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg de är
berättigade till.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar:
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att från och med
den 1 augusti 2008 höja föräldraavgiften för inskriven skolbarnsomsorg för 1012 åringar så att den motsvarar den av riksdagen fastställda maxtaxan samt
att skicka förslaget till barn- och skolnämnd Lund stad för yttrande.
Inga-Kerstin Eriksson (c), Torsten Czernyson (kd) och Astrid Rugsveen (m)
instämmer i Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Kenth Andersson (s) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med barnkonventionens
artikel 18 punkt 3: Alla lämpliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att barn till
förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg de är berättigade till
samt yrkar avslag på Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) yrkar avslag på
Carolina Nordbecks (fp) yrkande.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
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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 föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att från och med
den 1 augusti 2008 höja föräldraavgiften för inskriven skolbarnsomsorg för 1012 åringar så att den motsvarar den av riksdagen fastställda maxtaxan samt
att skicka förslaget till barn- och skolnämnd Lund stad för yttrande.
Reservationer
Tord Persson (s), Kenth Andersson (s), Adena Nilsson (s), Hanna Gunnarsson (v) och
Emma Berginger (mp) reserverar sig mot Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lund stad

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 8. BSN Lund Öster
Yttrande över detaljplan för Veberöd 8:136
Dnr 2007/0174
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt detaljplan för Veberöd 8:136 för
samråd. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostadshus i form
av grupp och radhus i en till två våningar med tillhörande gator och parkmark.
Planförslaget innefattar totalt cirka 105 bostäder, ny gata, cykelväg mot skolområdet
samt park med lekytor. Området är beläget syd/sydväst om Svaleboskolans område.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 januari 2008.
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för Veberöd 8:136 i Veberöd, Lunds kommun,
PÄ 50/2005a.
Barnkonsekvensanalys
Ett väl utbyggt gång- och cykelnät ger säkrare vägar till skolan för barn och föräldrar.
Gång- och cykelstråk planeras i parken, övrig cykling kan ske i gata (inom
bostadsområdet). Detaljplanen inrymmer dessutom grönytor som är attraktiva miljöer
för barn att vistas i.
Yrkanden
Kenth Andersson (s), Inga-Kerstin Eriksson (c), Astrid Rugsveen (m) och Lars
Persson (m) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag till yttrande över detaljplanen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att framföra vikten av att det i det fortsatta arbetet planeras in gång- och cykelvägar
från det nya bostadsområdet till skolan så att dessa utgör det naturliga sättet att ta sig
till skolan/förskolan för att undvika ytterligare biltrafik till skolområdet,
att i det fortsatta arbetet samråda med skolan vad gäller utformningen av parkmiljön
samt
att i övrigt tillstyrka detaljplanen.

Beslut expedieras till:
Akten
Stadsbyggnadskontoret

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 9. BSN Lund Öster
Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby
Dnr 2008/0006
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut Fördjupning av översiktsplanen för
Södra Sandby för samråd. Den fördjupade översiktsplanen ska ge ett uttryck för
kommunens vilja till utveckling av Södra Sandby, utöver utbyggnadsområdena och
ställningstaganden i översiktsplanen.
Planförslaget redovisar hur Södra Sandby ska kunna utvecklas genom att visa på nya
bebyggelseytor, förslag på förbättringar av kommunikationsvägar och ett levande
centrum. Fördjupningen är också ett försök att höja ambitionsnivån vad gäller att
skapa förutsättning för en hållbar utveckling i Södra Sandby
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 januari 2008.
Stadsbyggnadskontorets Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby PÄ
51/2006.
Barnkonsekvensanalys
En god framförhållning ger möjlighet till att ge god service med tillgång till
förskoleplatser och bra miljöer för barn att vistas i.
Yrkanden
Tord Persson (s) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag samt yrkar tillägg med följande:
att Barn- och skolnämnd Lund Öster till sitt yttrande tillför att under Visioner och
Målbilder för Södra Sandby särskilt understryker avsnittet 2.6 Grönstruktur, då de
mål som där förs fram är speciellt viktiga för barn och ungdom. Dels för förskolan
och skolans verksamhet och dels för barn och ungdomars fritidsaktiviteter.
Emma Berginger (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och till Tord
Perssons (s) tillägg.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att framföra följande synpunkter på den fördjupade översiktsplanen:
▪
▪

I flera av alternativen till förskoletomt är trafiksituationen svår. Fler alternativ
än de föreslagna bör studeras,
Framförallt områdena med beteckning 7b, 14 och 18 bör prövas för
förskole/skoländamål (förutom de nya utbyggnadsområdena) om
skyddsavstånden medger förskole/skoländamål på dessa områden. Andra
alternativ i samma storleksordning bör tas fram för att säkerställa servicen i
samhället.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Norreholmsområdet har sedan tidigare varit ett prioriterat område för
förskoleutbyggnad, men då utbyggnaden på denna tomt dröjer måste alternativ
tas fram.
På Fågelsångsområdet och Norra Killebäck bör mark avsättas för
förskoleändamål om 6 avdelningar vardera.
På Hällestadsvägen och Lindegårdsområdet bör mark reserveras för förskoleoch skol- och idrottsändamål.
Alternativa exploateringsgrader bör finnas på områden för att visa på hur
områden kan bebyggas om det finns behov av kommunal service eller inte,
Ytor för kommunal service bör markeras även i framtida utbyggnadsområden.
Där ny skola kan bli aktuell bör även yta för exempelvis idrottshall beredas.
Flera av de föreslagna förtätningsområdena ligger inte inom 400 meter från de
kommunala förskolenheter som finns idag.
Trafiksäkerhetsaspekten bör lyftas fram med förslag på olika sorters åtgärder
för att trafikmiljön ska upplevas så säker att barn och elever får möjligheten att
själva röra sig i samhället. En aspekt är undergångar men fler åtgärder bör tas
fram med målet att alla ska kunna röra sig i gatumiljön,
Kartbild 45 (ålder på bostadsutbyggnad) bör ändras så att alla årtionden får
olika färger,
Kartbild 60 (skyddszoner) bör ändras så att avstånden markeras på olika sätt,
så att inte större områden än nödvändigt markeras,
Fler områden för fritidssysselsättningsändamål bör tas fram i planen.
Under Visioner och Målbilder för Södra Sandby särskilt understryka avsnittet
2.6 Grönstruktur, då de mål som där förs fram är speciellt viktiga för barn och
ungdom. Dels för förskolan och skolans verksamhet och dels för barn och
ungdomars fritidsaktiviteter.

Beslut expedieras till:
Akten
Stadsbyggnadskontoret, Rektorer/bitr.rektorer Södra Sandby

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 10. BSN Lund Öster
Torna Hällestad förskola, en fjärde avdelning
Dnr 2004/0091
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har sedan tidigare givit förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheten till en fjärde avdelningen i Torna Hällestad då behovet
förväntas öka med anledning av planerad nybyggnation i området.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 januari 2008.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet möjliggör fler platser i förskolan för att möta det förväntade behovet.
Ombyggnationen har planerats utifrån att avdelningen anpassas för de mindre barnen
med bland annat möjlighet till att sova utomhus.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att ställa sig bakom förslaget till ombyggnation av Torna Hällestads förskola.
Beslut expedieras till:
Akten
Biträdande rektor

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 11. BSN Lund Öster
Internbudget för 2008
Dnr 2008/0008
Sammanfattning
Inför år 2008 har Barn- och skolnämnd Lund Öster tilldelats 102 508 tkr till särskild
verksamhet samt preliminärt beräknas 399 621 tkr att betalas ut i form av direkt
skolpeng. Totalt uppgår driftsramen till 502 129 tkr. Nettoinvesteringarna uppgår till
2 454 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, dnr KS 2006/0846
Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2007
Kommunfullmäktiges beslut den 10 januari 2008
Beslut, 2007-12-12, §169, BSN L Ö, Förslag till ekonomiska principer internbudget
2008
Kommunfullmäktiges beslut om EVP 2008-2010
Bilaga 1, Internbudget Barn och skolnämnd Lund Öster 2008 med noter
Bilaga 2, simulering direkt skolpeng, priser per enhet
Barnkonventionen
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
Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) yrkar att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar att fastställa förvaltningens förslag till internbudget 2008.
Barn och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa internbudget 2008 enligt förvaltningens förslag och bilagor.
Beslut expedieras till:
Verksamhetsansvariga inom Barn och skolnämnd Lund Öster
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, Luisa Hansson
Kommunrevisionen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 12. BSN Lund Öster
Gröna skolgårdar
Dnr 2008/0010
Sammanfattning
Naturskolan ansvarar för programmet Gröna skolgårdar, ett uppdrag som kan
härledas tillbaka till 1992 då programmet Gröna skolgårdar startade under dåvarande
Skolstyrelsen. När Naturskolan överfördes organisatoriskt, den 1 juli 2007, från
Utbildningsförvaltningen till Barn- och skolförvaltning Lund Öster överfördes 1 725
tkr netto till Naturskolan, exklusive medel till Gröna skolgårdar. För 2008 behövs 158
tkr finansieras för kostnader som har med programmet Gröna skolgårdar att göra.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 7 januari 2008.
Barnkonventionen
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…
Att medel ställs till förfogande för att utveckla skolgårdarna innebär att barnens
närmiljö förbättras.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att hos
kommunstyrelsen begära om utökad driftsram för år 2008 med 158 tkr för
finansiering för Gröna skolgårdar samt att hos kommunstyrelsen begära, för en
långsiktig permanent finansiering för Gröna skolgårdar, 820 tkr årligen från och med
år 2009.
Astrid Rugsveen (m), Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s) och Emma Berginger
(mp) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (c) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att hos kommunstyrelsen begära om utökad driftsram för år 2008 med 158 tkr för
finansiering för Gröna skolgårdar samt
att hos kommunstyrelsen begära, för en långsiktig permanent finansiering för Gröna
skolgårdar, 820 tkr årligen från och med år 2009
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Naturskolan

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 13. BSN Lund Öster
Kvalitetsredovisning för Lund Öster
Dnr 2008/0009
Sammanfattning
Teamens årliga kvalitetsredovisning är verksamheternas underlag för fortsatt
analys för beslut om förändringar. Kvalitetsredovisningen Måluppfyllelse 2007
är en bilaga till årsredovisning 2007.
Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning 2007, teamens redovisning samt Måluppfyllelse 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde i februari.
Beslut expedieras till:
Samtliga team inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 14. BSN Lund Öster
Skrivelse från Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger
(mp) angående utvecklingsprojekt
Dnr 2007/0177
I en skrivelse till Barn- och Skolnämnd Lund Öster har Tord Persson (s), Hanna
Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) begärt information om några av
utvecklingsprojekten kan komma att hotas av nämndens internbudget 2008 och att
förvaltningen på ett lämpligt sätt gör en utvärdering och lägesbeskrivning över de i
Utvecklingskatalogen beskrivna arbetsuppgifterna.
Barn- och skolförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 7 januari 2007
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på föredragningar i viktiga
utvecklingsfrågor.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på föredragningar i
viktiga utvecklingsfrågor.
Beslut expedieras till:
Skolledare inom Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 15. BSN Lund Öster
Redovisning av planerade internbudgeterade åtgärder inom
handikappområdet 2008
Dnr 2007/0019
Sammanfattning
I handikapplanen som antogs den 18 maj 2006 står det att samtliga nämnder ska göra
inventeringar av lokaler och information, analysera och prioritera nödvändiga och
önskvärda åtgärder och årligen ange i internbudgeten vilka åtgärder man avser att
vidta inom handikappområdet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 januari 2008.
Barnkonsekvensanalys
Barns behov tillgodoses och behandlas i varje enskilt ärende och anses därför ej
aktuell i denna korta sammanfattning.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att till socialnämnden överlämna Barn- och skolförvaltning Lund Östers
tjänsteskrivelse som sin egen.
Beslut expedieras till:
Socialnämnden

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 16. BSN Lund Öster
Redovisning av inkomna klagomål för perioden 071001-071231
Dnr 2007/0152
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 8 januari 2008.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att lägga
redovisningen till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga redovisningen av inkomna klagomål till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 17. BSN Lund Öster
Information om stöd till elever med särskilda behov
Dnr 2007/0176
Sammanfattning
Höstterminen 2007 startade Nyvångskolan en liten undervisningsgrupp för elever
med diagnosen autism och Asbergers syndrom. I skrivelse av den 29 november 2007
informerar rektor nämnden om arbetet i liten undervisningsgrupp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av den 3 januari 2008.
Rektors redogörelse av den 29 november 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 18. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Servicenämnden
§ 128 Antagande av projektör avseende system- och bygghandling för om-, till- och
nybyggnad av Hagalundskolan och förskolan Hagen, Skolskjutsen 1 och 2 i Dalby
Socialnämnden
§ 224 Förändrad organisation och arbetsinnehåll för socialsekreterare i skolan i Lunds
kommun
Miljönämnden
Upphävande av beslut angående anmälan om skola på Banken 24:35
Kommunrevisionen
Revisionsrapporter:
Analys avseende budgetansvarigas insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning
Analys avseende kommunens kostnadsnivå
Skrivelse från Tord Persson (s) angående tomt för förskole-/skolbyggnad i Södra
Sandby
Besiktningsprotokoll
Protokoll från besiktning av skolskjutshållplatser, Genarps skolor.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 19. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ordförandens delegationsbeslut, förteckning 1
Ledighet för skolchefen
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 2-3
Besluten avser personalärenden och ekonomiärenden
Delegat 31 och 37 rektorer inom team Södra Sandby, förteckning 4-6
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om extra insatser till barn med behov av särskilt stöd
Delegat 51, 54, 55 och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 7-10
Personalärende, beslut om anställning
Delegat 63 rektor inom team Genarp, förteckning 11-13
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om tillförordnad rektor under perioden 071227 och 080102 Genarps skola
Delegat 40, 41, 43, 44 och 46 rektorer inom team Dalby, förteckning 14-19
Personalärende, beslut om anställning
Skolärenden
Beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp
Beslut om ledighet för eleven NG

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 20. BSN Lund Öster
Information om skolsituationen på Häckebergaskolan
Dnr 2007/0172
Sammanfattning
En förälder har i skrivelse till kommunstyrelsen påtalat skolsituationen för en elev
vid Häckeberga skola i Genarp. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till Barnoch skolnämnd Lund Öster för handläggning. Biträdande rektor på Häckeberga
skola har utrett ärendet och utredningen har översänts till föräldern. Biträdande
rektor har även kallat föräldern till möte angående skolsituationen för berörd elev.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 januari 2007
Förälders skrivelser
Rektors utredning
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att
informationen översänds till kommunstyrelsen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att översända informationen till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 21. BSN Lund Öster
Yttrande till Skolverket, Byskolan
Dnr 2006/0058
Sammanfattning
Skolverket riktar kritik mot Lunds Kommun för att inte ha uppfyllt författningarnas
krav avseende särskilt stöd, särskild undervisningsgrupp och rätten till utbildning.
Skolverket följer upp beslut i vilket det riktas kritik och Barn- och skolnämnd Lund
Öster ombeds därför att lämna redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av beslutet.
I skrivelse till Skolverket redogör rektor för de åtgärder som vidtagits med anledning av kritiken.
Beslutsunderlag
Skolverkets förfrågan av den 19 november 2007.
Rektors redogörelse med bilagor
Yrkanden
Kenth Andersson (s) och Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar att översända rektors redogörelse till Skolverket.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som yttrande över Skolverkets kritik översända rektors redogörelse.
Beslut expedieras till:
Skolverket

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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