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Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4
2008-04-09

Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 21.40

Ledamöter:

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

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Lars Persson (m) tjänstgör för Mats Arenander (m)
Charlotte Svanberg (m) tjänstgör för Per Jacobsson (m)
Jenny Sundberg (fp) tjänstgör för Torsten Czernyson (kd)
Adena Nilsson (s) tjänstgör för Kristoffer Palmqvist (s)
Inger Rosenkvist (fp)
Roger Niklewski (c)
Margareth Hansson (s)
Fanny Söderkvist (mp)

Per Måsbäck

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

Justering:

Lars Persson (m) med Kenth Andersson (s) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, onsdagen den 16 april 2008 kl 16.00

Underskrifter:

Sekreterare

............................................................. Paragrafer: §§ 47-66
Britten Kvist

Ordförande

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

Justerare

........................................................................
Lars Persson (m)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4
2008-04-09

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-04-09
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-04-17

Datum då
anslaget tas ned: 2008-05-12

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

Underskrift:

................................................................................
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 47. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Lars Persson (m) med Kenth Andersson (s)
som ersättare. Justering äger rum onsdagen den 16 april kl 16.00 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.
Sammanträdet ajourneras kl 18.40 – 19.00 för en frågestund för allmänheten.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 48. 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 17 mars 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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§ 49. 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 och bruttokö per den 15:e
i aktuell månad med behov av plats inom 3 månader samt av personaltätheten i förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 mars 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 50. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse från pedagogerna på Reveljens förskola
Dnr 2008/0034
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har mottagit skrivelse från pedagoger på
Reveljens förskola i Revinge angående IUP - Individuell utvecklingsplan i förskola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 mars 2008.
Yrkanden
Astrid Rugsveen (m) och Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att nämnden beslutar att
översända förvaltningens skrivelse till pedagogerna på Reveljens förskola.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar på skrivelse från pedagogerna på
Reveljens förskola.

Beslut expedieras till:
Pedagogerna på Reveljens förskola
Skolledare inom Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 51. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse angående skol- och fritidshemssituationen i Södra Sandby
Dnr 2008/0023
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har mottagit skrivelse angående skol- och fritidshemssituationen i Södra Sandby. Skrivelsen beskriver utvecklingen på Byskolan
med ökande antal elever och antal inskrivna barn i skolbarnsomsorgen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 mars 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar till föräldrar på Byskolan.

Beslut expedieras till:
Föräldrar
Skolkonferens Byskolan
Skolledare Byskolan

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 52. BSN Lund Öster
Fastställande av läsårstider och verksamhetsår 2009/2010
Dnr 2008/0039
Sammanfattning
Enligt reglemente för Barn- och skolnämnderna i Lund och reglemente för
Utbildningsnämnden, skall varje nämnd fatta beslut om läsårstider efter samråd
med övriga skolnämnder. Tidigare har beslut om läsårstider för hela det kommunala
utbildningsväsendet i Lund varit delegerat till skoldirektören, som fattat beslut om
läsårstider till och med läsåret 2008/2009.
Beslutsunderlag
Reglemente för Barn- och skolnämnderna i Lund. Beslut i Kommunfullmäktige
2007-05-27, 69 §.
Grundskoleförordningen, 4 kap.1 §.
Arbetstider m.m. för lärare, bilaga till Allmänna Bestämmelser.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse, 2008-03-17.
Barnkonsekvensanalys
Förslaget följer regelverket i Grundskoleförordningen och Arbetstider m.m. för
lärare. Lov- och studiedagarna har lagts ut med en spridning över läsåret.
Yrkanden
Kenth Andersson (s), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) yrkar att
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att fastställa läsårstider och verksamhetsår enligt förvaltningens förslag.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa läsårstid och verksamhetsår 2009/2010 i enlighet med Barn- och
skolförvaltning Lund Östers förslag till förläggning.
Beslutet expedieras till:
Skolledarna
Naturskoleföreståndaren
Skolkontoret
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 53. BSN Lund Öster
Uppföljning av årsredovisningen
Dnr 2008/0017
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt den 14 februari 2008, § 25 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en noggrann analys av det uppkomna underskottet
2007, samt att redovisa åtgärdsplaner till nämndens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers årsanalys 2007
Kommentarer till årsredovisningen och åtgärdsplaner från respektive team.
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar.
Analysen av årsredovisningen ger en bild av och redovisar hur nämnden arbetar för
att bedriva så bra verksamhets som möjligt för barn och ungdomar inom nämndens
ansvarsområde.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) och Tord Persson (s) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund
Öster beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga uppföljningen av årsredovisning 2007 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Rektorerna

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 54. BSN Lund Öster
Överföring av nämndens resultat
Dnr 2008/0018
Sammanfattning
Enligt beslut i barn- och skolnämnd Öster den 19 april 2000, § 43 skall varje verksamhet respektive institution ta med sig uppkomna över- och underskott till nästkommande år. Barn- och skolnämnd Lund Öster har hos kommunstyrelsen begärt
att få 3 009 tkr av sitt underskott från 2007 som negativt tilläggsanslag 2008.
Resterande underskott om 7 496 tkr föreslås dras ifrån nämndens tidigare positiva
egna kapital, som därefter skulle uppgå till 1 168 tkr. Kommunstyrelsen beslöt den
27 mars 2008 att ändra barn- och skolnämnd Lund Östers begäran och till kommunfullmäktige föreslå att regleringen för opåverkbara kostnader skall vara 1 022 tkr,
att det negativa tilläggsanslaget för 2008 skall vara 2 554 tkr och att 8 074 tkr
disponeras ur det tidigare positiva egna kapitalet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers framställan om överföring av resultat från 2007
till 2008, 2008-02-13 § 26.
Kommunkontorets skrivelse 2008-02-13 med kommentar till BSN Lund Öster
ansökan om överföring av budgetavvikelse från 2007 till 2008.
Kommunstyrelsens beslut 2007-03-27.
Sammanställning över utfall 2007 och förslag till fördelning av över- och underskott, två alternativ.
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar,
men i detta specifika ärende, som gäller överföring av det ekonomiska utfallet 2007
till 2008 bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar, med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (c),
Astrid Rugsveen (m), Charlotte Svanberg (m), Lars Persson (m) och Jenny
Sundberg (fp) att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar enligt alternativ 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Tord Persson (s) yrkar, med instämmande av Hanna Gunnarsson (v), Emma
Berginger (mp), Kenth Andersson (s) och Adena Nilsson (s) att nämnden beslutar
enligt alternativ 1 i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (fp) yrkande.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fördela överfört resultat enligt alternativ 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och beviljar ett negativt tilläggsanslag om 2 554 tkr.

Beslut expedieras till:
Rektorerna

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 55. BSN Lund Öster
Bokslutsprognos av den 31 mars 2008
Dnr 2008/0046
Sammanfattning
Samtliga nämnder och styrelser i Lunds kommun skall lämna delårsrapport per den
31 mars 2008 innefattande en bokslutsprognos för år 2008. För Barn- och skolnämnd Lund Öster visar prognosen att verksamheten för 2008 går med ett underskott om 872 tkr.
Beslutsunderlag
Redovisning per 2008-03-31
Skrivelse till Kommunstyrelsen av den 9 april 2008
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 2008 bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Yrkanden
Kenth Andersson (s), Carolina Nordbeck (fp), Tord Persson (s), Inga-Kerstin
Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) yrkar att nämnden beslutar att godkänna
rapporten samt att de ansvarsområden som prognostiserar underskott ska redovisa
en åtgärdsplan.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna delårsrapporten; samt
att de ansvarsområden som prognostiserar underskott skall redovisa en åtgärdsplan
för att minimera underskotten 2008 senast den 12 maj 2008.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetsansvariga inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 56. BSN Lund Öster
Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011 med budget 2009
Dnr 2008/0047
Sammanfattning
Varje nämnd skall göra en budgetframställning till Kommunstyrelsen som skall
vara kommunkontorets ekonomiavdelning tillhanda senast den 18 april 2008.
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan 2009
– 2011 med budget 2009 från kommunkontorets ekonomiavdelning. Barn- och
skolförvaltning Lunds Östers förslag till budgetframställning följer den rubrikstruktur som kommunstyrelsen anger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut av den 6 mars 2008 inklusive förslag till plattform för
budgetarbetet samt ekonomiska ramar för åren 2009-2011
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 april 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… Ökade resurser
gynnar barn och elever i Lunds kommun.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att ärendet
återremitteras till förvaltningen.
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att nämnden beslutar att ärendet återremitteras till
förvaltningen för att uppdateras med ny befolkningsprognos samt yrkar att ärendet
behandlas på ett extra nämndsammanträde den 23 april 2008.
Inga-Kerstin Eriksson (c), Lars Persson (m) och Astrid Rugsveen (m) instämmer i
Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
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 återremittera ärendet till förvaltningen för att uppdateras med ny
befolkningsprognos samt
att ärendet behandlas på ett extra nämndsammanträde den 23 april 2008.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 57. BSN Lund Öster
Medborgarhuset i Genarp, investeringsprövning
Dnr 2008/0040
Sammanfattning
Behovet av förskoleplatser i Genarp är fortsatt stort. Lundafastigheter har tagit
initiativ till att pröva om det är möjligt att använda Medborgarhuset i Genarp för
förskoleverksamhet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 19 mars 2008.
Barnkonsekvensanalys
Det är vår bedömning att förslaget till om och tillbyggnad av Medborgarhuset i
Genarp innebär att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet. Förslaget innebär
att Medborgarhuset delvis byggs om och till med verksamhetsanpassade lokaler för
förskola för tre avdelningar samt kök på nedre plan och personalutrymmen på övre
plan.
Projektet innebär att antalet platser i förskoleverksamhet i Genarp ökar samt att förskoleplatser kan erbjudas på flera olika geografiska platser i Genarp.
Lokaliseringen innebär möjlighet till samarbetsmöjligheter med biblioteket, möjlighet till nyttjande av samlingslokalen samt en närhet till fina naturmiljöer.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna planeringen av om- och tillbyggnaden av Medborgarhuset,
att tillskriva Utbildningsnämnden med begäran att Utbildningsnämnden avsätter
investeringsmedel till om- och tillbyggnaden av del av Medborgarhuset i Genarp
till en treavdelningars förskola, samt
att tillskriva utbildningsnämnden med begäran om disposition av medel för inventarieinköp för nystart av tre avdelningars förskola.
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Rektor Genarp
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 58. BSN Lund Öster
Pedagogisk anpassning av del av Nyvångskolan i Dalby

Dnr 2008/0041
Sammanfattning
Rektor för Nyvångskolans senare år har inkommit med skrivelse med begäran om
investerings-/inventarieanslag för mindre ombyggnationer av Nyvångskolan. Syftet
är att skapa utrymme för en tredje förskoleklass, arbetsplatser för lärare samt
utrymme för barn i särskild undervisningsgrupp.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 19 mars 2008.
Skrivelse från rektor för Nyvångskolan daterad 2008-02-13.
Barnkonsekvensanalys
Föreslagen ombyggnation av Nyvångskolan innebär att barns bästa sätts i främsta
rummet. Elever med särskilda behov får lokaler med en lugn studiemiljö och fler
ytor anpassas för elever i de tidigare skolåren.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att ställa sig bakom föreslagen ombyggnation av Nyvångskolan,
att tillskriva Utbildningsnämnden med begäran att Utbildningsnämnden avsätter
investeringsmedel till ombyggnationen av del av Nyvångskolan i Dalby, samt
att tillskriva utbildningsnämnden med begäran om disposition av medel för inventarieinköp för en skolklass, samt
att tillskriva Utbildningsnämnden med begäran om en utredning över Nyvångskolan i syfte att dels uppfylla lagkraven på en skolverksamhet, dels att få en verksamhet utifrån de pedagogiska krav som ställs idag, och dels att utröna hur
Nyvångskolans verksamhet ska förhålla sig till framförallt den nya F-9 skolan på
Påskagänget.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Rektorer Nyvångskolan
Lundafastigheter, fastighetsförvaltare
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 59. BSN Lund Öster
Riktlinjer för flyttning av elev
Dnr 2007/0139
Sammanfattning
Förslaget till Riktlinjer för förflyttning av elev inom BSF Lund Öster har sin utgångspunkt i Policy för ordning, trygghet och studiero som fastställdes av Barnoch skolnämnd Lund Öster den 17 oktober 2007.
Riktlinjer för förflyttning av elev har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av två
skolledare och personalkonsult samt i dialog med övriga skolledare.
De nya formuleringarna i Skollagen 4 kap 6 § innebär att kommunen kan frångå
vårdnadshavarens önskemål, att deras barn ska vara placerad i en viss skola, om det
är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslutsunderlag
Policy för ordning, trygghet och studiero
Riktlinjer för förflyttning av elev
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-03-17
Barnkonsekvensanalys
Riktlinjer för förflyttning av elev är utarbetade utifrån Policy för ordning, trygghet
och studiero. Policyn utformades som ett förtydligande av ändringar i Skollagen, 1
augusti 2007, med syftet att ytterligare förbättra arbetsmiljön för såväl elever som
medarbetare.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att anta förslag till Riktlinjer för förflyttning av elev inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster.

Beslut expedieras till:
samtliga ledningsteam

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 60. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen ”Kommunövergripande handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och Andra Droger
i Lunds Kommun, 2008 – 2010 ”
Dnr 2008/0032
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till berörda nämnder skickat ut handlingsplanen för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och
Andra Droger i Lunds Kommun, 2008 – 2010 för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets remiss – Kommunövergripande handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och Andra Droger i
Lunds kommun 2008-2010.
Uppföljning av handlingsplan för 2005-2007.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 11 mars 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring
Alkohol, Tobak och Andra Droger i Lunds kommun 2008-2010 med reservation för
hur de ekonomiska lösningarna ser ut.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 61. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen Tillämpningsanvisningar för modersmålsverksamheten i Lunds kommun – val av organisationsmodell
Dnr 2008/0042
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2007 § 183 att från och med år
2008 införa direkt skolpeng för verksamhet inom barnomsorg och grundskola.
Beslutet innebär att rektor tilldelas resurser för modersmålsverksamhet direkt av
kommunfullmäktige och har möjlighet att välja om han/hon vill utföra denna
verksamhet själv eller köpa den av Lunds Skolors Modersmålsverksamhet (LSM).
Utbildningskansliet har fått i uppdrag att arbeta fram tillämpningsanvisningar för
LSM inom ramen för direkt skolpeng. Utbildningsnämnden har remitterat ärendet
till barn- och skolnämnderna för yttrande.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 26 mars 2008
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse inklusive promemoria daterad 3 mars 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…
De föreslagna organisationsmodellerna utgår från att alla barn/elever som är berättigade till modersmålsstöd/-undervisning ges möjlighet att få tillgång till detta.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (v) yrkar att nämnden beslutar
att förorda modellen intraprenad/entreprenad eftersom modellen underlättar
samordningen och effektivt utnyttjar resurserna samt minskar administrationen.
Tord Persson (s), Emma Berginger (mp), Kenth Andersson (s) och Adena Nilsson
(s) instämmer i Hanna Gunnarssons (v) yrkande.
Carolina Nordbeck (fp), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) yrkar
att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att förorda modellen Personaluthyrning i de fall anställning inte sker på respektive skola,
att påtala att det stöd som LSM ska tillhandahålla skolorna för bedömning och
schemasamordning bör tillhandahållas utan särskild kostnad, eftersom dessa
uppgifter fullgörs av det samordningskansli inom Utbildningsförvaltningen
som anslagsfinansieras av Kommunfullmäktige i särskild ordning
att organisationsmodellen bör utvärderas under senvåren 2009.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

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 (fp) yrkande
Nej för bifall Hanna Gunnarssons (v) yrkande
Ledamot
Astrid Rugsveen (m)
Lars Persson (m)
Charlotte Svanberg (m)
Inga-Kerstin Eriksson (c)
Jenny Sundberg (fp)
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 förorda modellen Personaluthyrning i de fall anställning inte sker på respektive
skola,
att påtala att det stöd som LSM ska tillhandha hålla skolorna för bedömning och
schemasamordning bör tillhandahållas utan särskild kostnad, eftersom dessa uppgifter fullgörs av det samordningskansli inom Utbildningsförvaltningen som anslagsfinansieras av Kommunfullmäktige i särskild ordning samt
att organisationsmodellen bör utvärderas under senvåren 2009.
Reservationer
Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s), Kenth Andersson (s), Adena Nilsson (s),
Emma Berginger (mp) reserverar sig mot Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
till förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 62. BSN Lund Öster
Yttrande över kommungemensamma riktlinjer för kvalitetsredovisningen år
2009-2011
Dnr 2008/0035
Sammanfattning
Kvalitetsredovisning styrs av en statlig förordning som kräver att verksamheten
kvalitetsredovisas dels på förskole- och skolnivå och dels på kommunnivå.
Barn- och skolnämnd Lund stad har för yttrande översänt förslag till kommungemensamma riktlinjer för kvalitetsredovisning 2009-2011.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 3 mars 2008.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp), Astrid Rugsveen (m), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Lars
Persson (m) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att som yttrande
över remissen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som nämndens yttrande över kommungemensamma riktlinjer för kvalitetsredovisning 2009-2011 överlämna Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
BSN Lunds stad
Skolledarna Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 63. BSN Lund Öster
Redovisning av inkomna klagomål för perioden 080101-080331
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 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 26 mars 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 64. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 41 Mätetal och indikatorer för budget 2008-2010
Kommunstyrelsen
§ 75 Plattform för ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011 med budget 2009
§ 104 Mats Olssons (v) och Marta Santanders (v) skrivelse ”Anställ plusjobbare i
Lund”
Servicenämnden
§ 27 Antagande av projektörer avseende system – och bygghandling för om- och
tillbyggnad av Slagbommen 1, Genarps skola
Utbildningsnämnden
§ 24 tillämpningsanvisningar för Lunds Skolors Modersmålsverksamhet – val av
organisation
§ 25 Tillsyns- och insynsrapport hösten 2007
§ 27 Förtydligande av rollfördelning och nya rutiner för beslutsprocessen inom
ramen för ”Modell för gemensam investeringsprövning för förskola och grundskola”
§ 28 Tomtmark för kommunal service måste prioriteras
§ 29 Yttrande över MBP 2009-20011 med utblick mot 2013
§ 30 Yttrande över GNP 2009-2011
§ 31 Revidering av interna ersättningar
Kommunala handikapprådet
Protokoll från rådets sammanträde 080212
Besiktningsprotokoll
Protokoll från skolskjutshållplatsbesiktning i Dalby 071008
Protokoll från skolkonferensen
Södra Sandby: Fågelsångs ansvarsområde, Uggleskolan 080226
Österskolan, Revinge skola och Reveljen 080227
Dalby:
Nyvångs ansvarsområde 071121
Veberöd:
Lokalstyrelse 080204
Övrigt
Skrivelse angående införande av direkt skolpeng

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 65. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ordförandens delegationsbeslut, förteckning 57
Ledighet för skolchefen
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 58
Besluten avser personalärende och ekonomiärende
Delegat 32, 33, 34 och 35 rektorer inom team Södra Sandby, förteckning 59-67
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om extra insatser till barn med behov av särskilt stöd
Beslut om ställföreträdande rektor för Fågelsångsansvarområde för tiden 080215,
080218, 080317 och 080320
Överlåtelse av medicinskt ledningsansvar från rektor till skolöverläkare fr o m
080101 t o m 090101
Delegat 51, 52, 54, och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 68-74
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om ledighet för elev
Beslut om placering av elev i korttidsskola
Beslut om tillförordnad rektor för Svalebo för tiden 080311
Delegat 61 och 63 rektor inom team Genarp, förteckning 75-79
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om tillförordnad rektor under perioden 080307-080320 Genarps skola
Överlåtelse av medicinskt ledningsansvar från rektor till skolöverläkare från och
med 080101 till och med 081231
Delegat 40, 41 och 47 rektorer inom team Dalby, förteckning 80-89
Personalärende, beslut om anställning
Skolärenden
Beslut om anpassad studiegång
Beslut om ledighet för eleven JF och SM
Överlåtelse av medicinskt ledningsansvar från rektor till skolöverläkare fr o m
080101 t o m 081231

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 66. BSN Lund Öster
Yttrande till Skolverket över anmälan om kränkande behandling av elev på
Svaleboskolan
Dnr 2008/0037
Barn- och skolnämnd Lund Öster ombeds att yttra sig över uppgifterna i anmälan
om kränkande behandling av elev samt att lämna en redovisning över de punkter
som Skolverket uppger i sin begäran.
Beslutsunderlag
Skolverkets förfrågan av den10 mars 2008.
Rektors redogörelse med bilagor.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Tord Persson (s) och Lars Persson (m) yrkar att Barnoch skolnämnd Lund Öster beslutar att som yttrande till Skolverket överlämna
rektors redogörelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som nämndens yttrande över anmälan om kränkande behandling överlämna
rektors redovisning till Skolverket.

Beslutet expedieras till:
Skolverket

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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