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Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 20.25

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c) 1:e vice ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (m)
Torsten Czernyson (kd)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare
Charlotte Svanberg (m) tjänstgör för Mats Arenander (m)
Mette Lundström (fp) tjänstgör för Per Jakobsson (m)
Adena Nilsson (s) tjänstgör för Kristoffer Palmqvist (s)
Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Jenny Sundberg (fp)
Inger Rosenkvist (fp)
Ronny Hansson (s)
Eva Strand (s)
Margareth Hansson (s)

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

Kenth Andersson (s) med Inga-Kerstin Eriksson (c) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, onsdagen den 26 mars 2008 kl 16.30

Underskrifter: Sekreterare
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Britten Kvist
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§ 35. BSN Lund Öster
Föredragningslistan och val av justerare
Val av justeringsperson
Till att justera dagens protokoll utses Kenth Andersson (s) med Inga-Kerstin
Eriksson (c) som ersättare. Justering äger rum onsdagen den 26 mars kl 16.30 på
barn- och skolkontoret.
Föredragningslistan
Punkt 4. ”Yttrande över förslag till nya bidragsregler till enskilda förskolor och
fristående grundskolor inklusive barnomsorg” behandlas efter punkt 11.
Tillägg av skrivelser
Punkt 10. ”Inkomna skrivelser”
Skrivelse från s, v och mp ”Svar på skrivelse angående IUP i förskolan Reveljen”
Barn- och skolnämnd Lund stads beslut av den 20 februari 2008 § 17
Föräldraavgifter i skolbarnsomsorgen – yttrande till BSN Lund Öster
Föredragningslistan fastställs I övrigt enligt utsänd kallelse.
Sammanträdet ajourneras kl 18.40 – 19.00 för en frågestund för allmänheten.
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§ 36. BSN Lund Öster
Information om lokalsituationen för förskola och skola
Dnr 2008/0007
Sammanfattning
Nämnden har begärt att varje månad få information om lokalsituationen för
förskola och skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 22 februari 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
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 37. BSN Lund Öster
Månadsrapport över antal placerade barn per avdelning i förskoleverksamheten samt kösituationen
Dnr 2008/0011
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 25 februari 2008.
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att
lägga månadsrapporten till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga månadsrapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 38. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård (GNP) 2009-2011
Dnr 2008/0016
Sammanfattning
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård har översänts till Barnoch skolnämnd Lund Öster för yttrande.
GNP är operativt till sin karaktär och omfattar en treårsperiod. Programmet utarbetas på motsvarande sätt som kommunens Mark- och bostadsförsörjningsprogram
(MBP) och behandlas parallellt med detta. Programmet utgör också underlag för
kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). Efter hörande av berörda
nämnder fastställer kommunfullmäktige programmet
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 21 februari 2008.
Tekniska förvaltningens förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård
2009-2011.
Barnkonsekvensanalys
Flera projekt i förslaget rör barn- och ungdomar direkt såsom Gröna skolgårdar och
tillgänglighet. Flertalet projekt syftar till att förnya grönytorna så att dessa blir
attraktiva att vistas på och stimulerar till upptäcktsfärder i områdena. Sammanlagt
ger programmet en förutsättning för rekreation och friluftsliv som kan komma
barnen till del såväl under förskole- och skoltiden som under fritiden.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (v), Inga-Kerstin Eriksson (c), Astrid Rugsveen (m) och
Charlotte Svanberg (m) yrkar att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Torsten Czernyson (kd) yrkar att nämnden yttrar enligt följande:
att finansieringen av gröna skolgårdar inte är klarlagd för 2008 och framåt samt
yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med yrkandena.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till tekniska nämnden framföra följande:
att finansieringen av gröna skolgårdar inte är klarlagd för 2008 och framåt,
att programmet belyses med kartor för enklare orientering,
att eftersom flera av objekten är pedagogiskt intressanta vill förvaltningen
framföra önskemål om nära samarbete mellan Tekniska förvaltningen och
Barn- och skolförvaltning Lund Öster för att gemensamt utnyttja de
kunskapsresurser som vi har att tillgå,
att belysa om ett projekt om historiestigar kan arbetas in i programmet.
Beslut expedieras till: Akten, Tekniska nämnden
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

5

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3
2008-03-12

§ 39. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Mark- och bostadsprogram (MBP) 2009-2011
Dnr 2008/0019
Sammanfattning
Förslag till Mark- och bostadsprogram MBP 2009-2011 med utblick mot 2013 har
översänts till Barn- och skolnämnd Lund Öster för yttrande.
Programmet följer upp gällande översiktsplan och tar fortsatt intryck av kommunstyrelsens beslut rörande kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. I
programmet redovisas även kommunens egna mark- och lokalbehov som kan
tillgodoses i nya bostadsområden.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 21 februari 2008.
Tekniska nämndens Mark- och bostadsprogram MBP 2009-2011 med utblick mot
2013.
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
Kenth Andersson (s), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m)
yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att yttra sig i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att till tekniska nämnden föreslå följande förändringar i remissupplagan:
- att förskole/skoltomt ospecificerad Södra Sandby läggs till i tabell 1.2,
- att 202 stationsområdet Dalby får en servicerubrik med förskola och att tabell
1.2 uppdateras med behovet,
- att tomtytan för förskola på Påskagänget I uppdateras efter detaljplanen,
- att symbolerna i illustrationskartan för Dalby samordnas med övriga kartor,
- att kartorna likställs i informationsinnehåll,
- att 220 Påskagänget III byggstart kontrolleras då skolförvaltningen har fått
information om byggstart år 2010,
- att 412 Annelund får en servicerubrik med ”förskola utreds”.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

_______________________________________________________________________________
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Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 40. BSN Lund Öster
Förslag på föredragningar i viktiga utvecklingsfrågor
Dnr 2007/0177
Sammanfattning
Det pågående utvecklingsarbetet inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster har
sedan hösten 2007 redovisats i en årlig katalog. Nämndens ledamöter har framfört
önskemål om att få ytterligare information om utvecklingsarbetet.
Förvaltningen planerar särskilda föredragningar kring utvalda utvecklingsprojekt.
Den första föredragningen planerar förvaltningen att hålla på nämndens
sammanträde den 7 maj och kommer att handla om Byskolans demokratiprojekt
”Flickor och pojkar på Byskolan – lika men ändå olika”.
Höstens särskilda föredragningar om utvecklingsarbetet är ännu inte planerade.
Förvaltningen föreslås planera för två föredragningar i dessa frågor under hösten
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (v), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) yrkar
att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att fastställa förvaltningens planering
för information om utvecklingsarbetet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa förvaltningens planering för information till nämnden om
utvecklingsarbetet inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster.
Beslut expedieras till:
Skolledare inom Lund Öster
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§ 41. BSN Lund Öster
Uppföljning av jämställdhetsplanen
Dnr 2005/0029
Sammanfattning
Jämställdhetslagens (SFS 1991:433) syfte är att främja kvinnors och mäns lika
rätt i arbetslivet och reglerar bland annat arbetsgivarens skyldighet att ta fram en
jämställdhetsplan för verksamheten. Varje år ska de mål som finns angivna i
planen följas upp, bland annat genom en lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv.
Uppföljningen av jämställdhetsarbetet inom Barn- och skolförvaltning Lund
Öster syftar till att uppfylla fastställda krav i Jämställdhetslagen och i Lunds
kommuns Jämställdhetspolicy.
Beslutsunderlag
Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)
Jämställdhetspolicy för Lunds kommun
Jämställdhetsplan för BSN Lund Öster
Förvaltningens tjänsteskrivelse av den 20 februari 2008
Barnkonsekvensanalys
Jämställdhetsplanen och dess uppföljning avser i första hand jämställdhetsarbetet
för personalen, men dess efterlevnad kan även ge positiva effekter på barns och
ungdomars vardag.
Yrkanden
Tord Persson (s) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund
Öster beslutar: att lägga uppföljningen till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga uppföljning av jämställdhetsplanen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Samtliga ledningsteam inom BSF Lund Öster
Kommunstyrelsen
Ann-Katrin Mårtensson, Kommunkontoret
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Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 42. BSN Lund Öster
Utvärdering av policyn för besiktning av skolskjutshållplatser
Dnr 2004/0015
Sammanfattning
Ansvaret för trafiksäkerhet vid skolskjutshållplatser framgår av Svensk
Författningssamling samt Trafiksäkerhetsverkets Författningssamling. Barn- och
skolnämnd Lund Öster har tagit fram en policy som avser att skapa en gemensam
syn inom BSN Lund Östers verksamhetsområde. Barn- och skolnämnd Lund Öster
har beslutat att policyn ska utvärderas.
Beslutsunderlag
Policy för skolskjutsbesiktning, antagen av BSN Öster 050305 § 24
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 8 februari 2008.
Barnkonsekvensanalys
Med hänsyn till att policyn i sin helhet ingår i arbetet med förebyggande av olyckor
uppfylls barnkonventionens krav.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) och Astrid Rugsveen (m) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund
Öster beslutar att godkänna utvärderingen av policyn.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att godkänna utvärdering av policyn för besiktning av skolskjutshållplatser.
Beslut expedieras till:
Rektorer
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

9

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3
2008-03-12

§ 43. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 2 Korrigering av budgetramar för 2008 till följd av ny skolorganisation och
beslut om direkt skolpeng.
Kommunstyrelsen
§ 67 Information – Jämförelserapport från Nätverket Tumstocken – en jämförelse
av kommunernas förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv.
Kommunrevisionen
Granskning av tillgänglighetsarbetet i Lunds kommun
Kommunkontoret
Remiss”Kommunövergripande handlingsplan för det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet med Alkohol, Tobak och andra droger i Lunds kommun
2008-2010”
Utbildningsnämnden
Fastställande av dagar för höst- och vårterminens början och slut för
utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.
§ 4. Fastställande av preliminära belopp för bidrag till enskilda förskolor och
fristående grundskolor inkl. skolbarnomsorg.
§ 6. Tillägg till tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående skolbarnomsorg i
Lunds kommun.
§ 10. Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby
§ 11. Yttrande över detaljplan för Veberöd 8:136.
Utbildningsförvaltningen
Ersättningsbelopp och debiteringsrutiner för Lunds skolors modersmålsverksamhet
vårterminen 2008.
Barn- och skolnämnd Lund stad
§ 17 Föräldraavgifter i skolbarnsomsorgen – yttrande till BSN Lund Öster
Miljönämnden
Klagomål på störande ljus vid bilparkering vid Idalaskolan, Idalaskolan 1
Protokoll
Protokoll från besiktning av skolskjutshållplatser i Veberöd 2008-02-13
Protokoll från skolkonferens Torna Hällestad och Hagens förskola
Övrigt
Skrivelse ang skol- och fritidshemsituationen i Södra Sandby
Skrivelse från pedagogerna på Reveljens förskola angående IUP i förskola
Skrivelse från s, v och mp angående IUP i förskola
Vellinge kommun: Bidrag till fristående förskolor/skolor samt kommunala
förskolor/skolor i annan kommun.
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Justerare
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§ 44. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ordförandes delegationsbeslut, förteckning 38
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 39
Delegat 31 rektor inom team S Sandby, förteckning 57-58
Delegat 51, 52, 54 och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 40-44
Delegat 40, 41, 42, 43, 44, och 47 rektorer inom team Dalby, förteckning 45-54
Delegat 60, 61 rektorer inom team Genarp, förteckning 55-56
Nämnden ajournerar sig kl 19.25-20.00 för överläggningar.
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§ 45. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Förslag till nya bidragsregler till enskilda förskolor
och fristående grundskolor inklusive barnomsorg
Dnr 2008/0015
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har beslutat om förslag till nya bidragsregler till enskilda
förskolor och fristående grundskolor inklusive skolbarnomsorg. Ärendet har
remitterats till Barn- skolnämnd Lund Öster för yttrande. Efter remissförfarandet
kommer kommunfullmäktige att fastställa bidragsreglerna.
De nya reglerna ska vara anpassade till Lunds kommuns nya resursfördelningssystem med direkt skolpeng. Resursfördelningsmodellen bygger på att
förutsättningarna för den privata och den kommunala skolverksamheten är så lika
som möjligt.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut 2007-11-15 § 149.
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2007-11-01.
Förslag till bidragsregler beslutade 2007-11-15.
Promemoria upprättad på utbildningskansliet 2007-11-01.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 11 mars och av den
20 februari 2008.
Barnkonsekvensanalys
Bidragsreglerna syftar till att skapa likvärdiga villkor för barn och elever oavsett
vilken förskola, skola eller barnomsorg de väljer.
Yrkanden
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) yrkar att Barnoch skolnämnd Lund Öster måtte i sitt yttrande föreslå att förslaget till
bidragsregler avslås i sin helhet.
Torsten Czernyson (kd), Inga-Kerstin Eriksson (c), Astrid Rugsveen (m), Carolina
Nordbeck (fp), Charlotte Svanberg (m) och Mette-Maaria Lundström (fp) yrkar
bifall till förvaltningens båda tjänsteskrivelser.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Tord Perssons (s) med fleras yrkande och
finner att nämnden avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på
Torsten Czernysons (kd) med fleras yrkande och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med yrkandet.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut
att fastställa förvaltningens förslag till yttrande över remissförslag till nya
bidragsregler till enskilda förskolor och fristående grundskolor inklusive
skolbarnomsorg.
_______________________________________________________________________________
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att fastställa förvaltningens tillägg till yttrande över remiss förslag till nya
bidragsregler till enskilda förskolor och fristående grundskolor inklusive
skolbarnomsorg,
att föreslå att det tydligt klargörs att all utbetalning av bidrag till enskilda
förskolor och fristående grundskolor inklusive skolbarnomsorg sker för de
inskrivna barnen innevarande månad, ej i förskott,
att föreslå att överenskommelse träffas med de fristående grundskolorna inklusive
skolbarnomsorg om att utbetalning för juli och augusti sker enligt samma modell
som överenskommits mellan kommunens barn- och skolförvaltningar och
kommunkontoret,
att nämndens kostnader för socialsekreterare och barn- och elevförsäkring
avräknas från förslaget till bidrag till enskilda förskolor och fristående grundskolor
inklusive skolbarnomsorg, samt
att det utreds hur barn- och skolförvaltningarnas kostnader för behovsbedömningar
och planering för nyetableringar ska påverka storleken på bidraget till de enskilda
och fristående verksamheterna.
Reservationer
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp)
reserverar sig mot beslutet och lämnar följande reservation:
Våra partier har motsatt sig införandet av direkt skolpeng i Lunds kommun.
Oppositionen har tidigare pekat på att förslaget inte innehåller en diskussion
om öppettider och skolpliktskostnader. Kritiken har vidare riktat sig mot det
forcerade tempot när det gäller genomförandet. Tillfälle till eftertanke och
djupare analys har saknats. En genomgripande konsekvensutredning borde
ha gjorts. Beslutet måste betecknas som ett hastverk. Dagens ärende i barnoch skolnämnd Lund Öster visar också det. Att i mars 2008 yttra sig om
preliminära bidragsbelopp för året vidimerar våra påståenden.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Akten

_______________________________________________________________________________
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Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 46. BSN Lund Öster
Anmälan av elevs frånvaro
Dnr 2008/0024
Sammanfattning
Rektor för Nyvångskolan samt rektor vid Lund Skolors Resurscentrum anmälan
om elevs frånvaro från undervisningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från rektor på Nyvångskolan samt rektor vid Lund Skolors
Resurscentrum daterad 2008-02-12
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att anmälan läggs till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
Rektor Nyvångskolan
Rektor vid Lund Skolors Resurscentrum
Elev
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