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Plats och tid:

Boklunden i Torna Hällestad, kl 17.30 – 19.50

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c)1:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (m)
Mats Arenander (m)
Per Jakobsson (m)
Torsten Czernyson (kd)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)

Tjänstgörande
ersättare
Ronny Hansson (s) tjänstgör för Tord Persson (s)
Margareth Hansson (s) tjänstgör för Hanna Gunnarsson (v)
Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Charlotte Svanberg (m)
Mette Lundström (fp)

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Linda Hassel, planeringssekreterare
Lars Persson utvecklingsledare på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

Torsten Czernyson (kd) och med Per Jakobsson (m) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, måndagen den 23 juni 2008 kl 15.00

Underskrifter: Sekreterare

............................................................. Paragrafer: §§ 79-97
Britten Kvist

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

Justerare

................................................................
Torsten Czernyson (kd)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-06-18
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-06-23

Datum då
anslaget tas ned: 2008-07-14

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

Underskrift:

.............................................................
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§ 79. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Torsten Czernyson (kd) med Per Jakobsson
(m) som ersättare. Justering äger rum måndagen den 26 juni kl 15.00 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 80. BSN Lund Öster
Lokalplanering för förskola och skola inom Lund Öster
Dnr 2008/0007
Sammanfattning
Lokalplanering syftar till att förse den kommunala förskole- och skolverksamheten
med lokaler som rymmer efterfrågan och som är ändamålsenliga för verksamheten
Under perioden 2008 - 2014 planeras, utifrån befolkningsprognos och verksamhetskrav, fortsatt ytterligare utbyggnad av förskolan och fortsatt arbete med
lokalanpassning av skollokaler. Antalet förskoleavdelningar beräknas behöva öka
från nuvarande 83 till 114 avdelningar läsåret 2014-2015.
Omfattande ombyggnader av skollokaler planeras också bli genomförda under
perioden.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 26 maj 2008.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet syftar till att tillgodose behov och efterfrågan och höja kvaliteten i
verksamheten vilket innebär att barnens bästa sätts i främsta rummet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Lundafastigheter/ Serviceförvaltningen och Lokalsamordningen/Utbildningsförvaltningen arbeta vidare
med lokalplaneringen enligt redovisad plan samt
att uppdra åt förvaltningen att bevaka behovet av lokaler och genomförande
av planering.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 81. 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 och av personaltätheten i förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 27 maj 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 82. BSN Lund Öster
Redovisning av åtgärdsplan för de ansvarsområden som prognostiserar
underskott för 2008
Dnr 2008/0046
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade den 9 april 2008 beslut att de ansvarsområden som prognostiserade underskott för 2008 i delårsprognosen per den
31 mars 2008, skulle lämna åtgärdsplaner för att minimera det prognostiserade
underskottet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 20 maj 2008.
Skrivelser från berörda ansvarsområden.
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar,
men i detta specifika ärende, som gäller en åtgärdsplan för det ekonomiska utfallet
för hela 2008 bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) yrkar att nämnden beslutar att återemittera ärendet till
förvaltningen med uppdrag:
att följa beslut tagna av nämnden och att följa skollagen,
återkomma med redovisning av hur det ser ut ut med behov av särskilt stöd på
respektive område,
analys över besparingarna överhuvudtaget slår och vilka konsekvenser de får,
lämna en utvecklad barnkonsekvensanalys.
Emma Berginger (mp) och Kristoffer Palmqvist (s) instämmer i Kenth Anderssons
(s) yrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar avslag på Kenth Anderssons (s) yrkande om
återremiss av ärendet samt yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Carolina Nordbeck (fp) och Per Jakobsson (m) yrkar bifall till förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Emma Berginger (mp) yrkar att nämnden beslutar att begära in en kompletterande
rapport om besparingarnas konsekvenser för verksamheterna inklusive barnkonsekvensanalys.
Carolina Nordbeck (fp) yrkar avslag på Emma Bergingers (mp) yrkande.

Ajournering begärs för partiöverläggningar.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Carolina Nordbeck (fp) yrkar tillägg till förvaltningens andra attsats med följande:
… med en utvecklad barnkonsekvensanalys samt yrkar att verksamheterna till
nämnden i september redovisar hur man organiserar undervisning och stöd för
elever med behov av särskilt stöd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till förvaltningen och finner att nämnden beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande propositionsordning
Ja för bifall till beslut idag
Nej för bifall till återremiss
Ledamot
Astrid Rugsveen (m)
Mats Arenander (m)
Per Jakobsson (m)
Inga-Kerstin Eriksson (c)
Torsten Czernyson (kd)
Kenth Andersson (s)
Kristoffer Palmqvist (s)
Ronny Hansson (s)
Emma Berginger (mp)
Margareth Hansson (s)
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 att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens första att-sats och finner
att nämnden beslutar i enlighet med attsatsen
Därefter ställer ordförande proposition på förvaltningens andra attsats med tillägg
enligt Carolina Nordbecks (fp) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med attsatsen samt tillägg med en utvecklad barnkonsekvensanalys.
Ordföranden ställer därefter proposition på Carolina Nordbecks (fp) yrkande att
verksamheterna till nämnden i september redovisar hur man organiserar undervisning och stöd för elever med behov av särskilt stöd och finner att nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Emma Bergingers (mp) yrkande att
begära in en kompletterande rapport om besparingarnas konsekvenser för
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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verksamheterna inklusive barnkonsekvensanalys och på Carolina Nordbecks (fp)
yrkande om avslag på detsamma. Ordföranden finner att nämnden beslutar att avslå
Emma Bergingers (mp) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga åtgärdsrapporten till handlingarna,
att de ansvarsområden som i delårsrapporten per 2008-08-31 prognostiserar underskott skall redovisa en ny åtgärdsplan för att minimera underskotten 2008 senast
den 1 september 2008 med en utvecklad barnkonsekvensanalys,
att verksamheterna till nämnden i september redovisar hur man organiserar
undervisning och stöd för elever med behov av särskilt stöd
Reservationer
Kenth Andersson (s) och Emma Berginger (mp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Berörda rektorer

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 83. BSN Lund Öster
Revidering av delegationsordningen
Dnr 2006/0020
Sammanfattning
Gällande delegations-, verkställighets- och attestordning för Barn- och skolnämnd
Lund Öster och förvaltning, fastställdes av Barn och skolnämnd Lund Öster den
19 september 2007. Förvaltningen har upprättat förslag till revidering av
delegationsordningen att gälla från och med den 1 augusti 2008.
Föreslagna tillägg och ändringar i delegationsordningen är enligt följande:

Anvisningar för överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd, samt
förklaringar till förkortningar av lagar och bestämmelser

Beslut om dispens för elever över 12 år i skolbarnomsorg föreslås delegeras till
förvaltningschefen.

Förändringar av ansvarsområden inom team Södra Sandby, ansvaret för
Revinge skola och förskolan Reveljen kopplas till Killebäckskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 20 maj 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa delegations-, verkställighets- och attestordning för Barn- och
skolnämnd Lund Öster och förvaltning i enlighet med förvaltningens förslag och
att gälla från och med den 1 augusti 2008.

Beslut expedieras till:
Skolledarna inom BSF Lund Öster.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 84. BSN Lund Öster
Anmälan av ordförandens skrivelse avseende investeringsanslag för
fritidshemsverksamhet på Byskolan
Dnr 2008/0023
Sammanfattning
Byskolan i Södra Sandby har under flera år fått anpassa skolan efter ett ökande
elevunderlag som en ökad efterfrågan på fritidshemsverksamhet. Skolan har inga
extra utrymmen för fritidshemsverksamhet utan denna verksamhet bedrivs i
hemvisten.
I en lokal vid Byskolan har kultur- och fritidsförvaltningen bedrivit fritidsklubbsverksamhet. Denna verksamhet skall nu flytta och lokalen kan fungera för
gruppverksamhet och för fritidshemsändamål.
Barn- och skolnämnd Lund Östers ordföranden har i skrivelse till Utbildningsnämnden begärt utökning av budgetramen för täckning av hyra- och kapitaltjänstkostnader samt begärt att förfoga över medel för inventarieinköp för
fritidshem enligt schablon 225 000 kronor.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 85. BSN Lund Öster
Öppen förskola inom Lund Öster
Dnr 2003/0135
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Öster beslutade i oktober 2003 att temporärt stänga öppen
förskola inom BSN Östers område för att nyttja lokaler och personal till ordinarie
förskoleverksamhet. Ärendet har därefter prövats årligen men beslutet har kvarstått.
Kommunfullmäktige har inför 2008 års verksamhet öronmärkt 500 000 kronor för
öppen förskoleverksamhet.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har undersökt vilka aktiviteter som erbjuds
föräldralediga i Lund Östers geograifska område. Förvaltningen har också fört
diskussioner med kultur- och fritidsförvaltningen och såväl biblioteken som
fritidsområdet har visat stort intresse för ett samarbete kring aktiviteter för
föräldralediga.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 27 maj 2008.
Barn- och skolnämnd Östers beslut av den 15 oktober 2003 §123
Barnkonsekvensanalys
Att erbjuda flera olika miljöer för barnen är att sätta barnens bästa i centrum.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förslag om öppen förskoleverksamhet baserad på en programidé.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 86. BSN Lund Öster
Redovisning av använda medel från 2006 års utdelning från Hedda Hylanders
stiftelse till förmån för det obligatoriska skolväsendet i Lund
Dnr 2007/0114
Sammanfattning
Hedda Hylanders stiftelse togs emot av Lunds kommun under 1999. Utdelning ur
stiftelsens avkastning skedde för första gången år 2001. Stiftelsens ändamål är:
Den för utdelning disponibla avkastningen får användas, efter ansökan från rektor,
enligt beslut av Lunds kommun för att tillgodose behov som ligger vid sidan av den
obligatoriska skolundervisningen.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt 2007 § 85 att dela ut medel ur fonden samt
att projekten skulle redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 19 maj 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 85/2007.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att 1000 kronor som ej använts inom ramen för projektet Upplevelser att förstå
omvärlden förs över till 2008 års utdelning,
att 10000 kronor som ej använts inom ramen för projektet Kulturupplevelser förs
över till 2008 års utdelning,
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
Respektive rektor

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 87. BSN Lund Öster
Utdelning av medel under 2008 ur Hedda Hylanders stiftelse till förmån för
det obligatoriska skolväsendet i Lund
Dnr 2008/0062
Sammanfattning
Hedda Hylanders stiftelse togs emot av Lunds kommun under 1999. Utdelning ur
stiftelsens avkastning sker för första gången år 2001. Stiftelsens ändamål är:
”Den för utdelning disponibla avkastningen får användas, efter ansökan från rektor,
enligt beslut av Lunds kommun för att tillgodose behov som ligger vid sidan av den
obligatoriska skolundervisningen, företrädesvis för

Insatser inom det informationsteknologiska området

Insatser för miljö för en hållbar utveckling

Insatser för samarbete med den europeiska och internationella omvärlden

Insatser för att utveckla jämställdhet och elevdemokrati.”
Disponibelt belopp fördelas årligen till de två barn- och skolnämnderna efter antalet
elever i årskurserna 1–9. För innevarande år är det disponibla beloppet för Barnoch Skolnämnd Lund Öster 135 000 kronor (plus 11 000 kronor från tidigare
utdelning som ej använts vilket ger totalt 146 000 kronor att fördela). Respektive
barn- och skolnämnd beslutar efter ansökan från rektor om utdelning inom ramen
för disponibelt belopp.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens anvisningar för utdelning av medel ur Hedda Hylanders
stiftelse till förmån för det obligatoriska skolväsendet i Lund,
Barn- och skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse av den 19 maj 2008.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar: att
fördela medel ur stiftelsen enligt förvaltningens förslag till fördelning samt att
rapport över hur medlen nyttjas skall lämnas till nämnden senast i april 2009.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fördela medel ur Hedda Hylanders stiftelse enligt förvaltningens
förslag till fördelning,
att rapport över hur medlen utnyttjats skall inlämnas till nämnden senast den 30
april 2009 endera som slut- eller delrapport.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Respektive rektor/respektive sökande

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 88. BSN Lund Öster
Svar till skolkonferensen angående mathanteringen på Hagens förskola
Dnr 2008/0056
Sammanfattning
Roger Niklewski (c) har i brev daterad den 7 april 2008 fäst nämndens och förvaltningens uppmärksamhet på planering för förändring av köken på Hagens
förskola och Hagalundsskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 16 maj 2008.
Roger Niklewskis (c) brev daterat 7 april 2008.
Barnkonsekvensanalys
I konsekvenserna för köken har olika alternativ framlagts. Alla alternativ har utgått
från att maten skall tillagas på ett bra, effektivt och ekonomiskt sätt. Inga av
alternativen kan påvisa att näringsinnehållet i maten inte är korrekt eller en smakbedömning kring om rätten har tillagats i det ena eller det andra köket. All bedömning har utgått från att den mat som serveras eleven kommer att vara korrekt.
Mängden ekologisk mat på Hagen har varit stor vilket innebär att barnen har fått i
sig färre kemiska ämnen. Förvaltningens målsättning är att alla barn ska få ekologisk mat och därför är det extra intressant med en satsning på Nyvångskolans kök
vilket kommer att innebära att Hagens kökspersonal kommer att behöva dela med
sig av sina erfarenheter och kunskaper.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse till brevskrivaren och skolkonferensen.

Beslut expedieras till:
Roger Niklewski (c)
Skolkonferensen på Hagens förskola

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 89. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse angående Kvalitetsredovisning och arbetsplaner på Lund
Öster
Dnr 2008/0057
Sammanfattning
Inga Kerstin Eriksson (c) och Roger Niklewski (c) har i skrivelse föreslagit att
Barn- och skolförvaltning Lund Öster redovisar förskolornas och skolornas arbete
med verksamhetsredovisning i lokala arbetsplaner och kvalitetsredovisning.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 15 maj 2008-06-17
Skrivelse från Inga Kerstin Eriksson (c) och Roger Niklewski (c)
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att
återremittera ärendet till förvaltningen för en inventering av arbetet med kvalitetsredovisningar och arbetsplaner och att förvaltningen till nämnden i september
lämnar rapport över hur många förskolor, fritidhem och skolor som har egna
kvalitetsredovisningar, när de i annat fall kan göras, och hur personal, elever och
föräldrar deltar i arbetet med dessa dokument.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att återremittera ärendet till förvaltningen och att förvaltningen lämnar rapport till
nämnden i september 2008.

Beslut expedieras till:
Samtliga skolledare inom Barn- och skolförvaltning Lund Östers

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 90. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse från rektorerna angående remissförfarandet inför beslut
till organisation för modersmålsundervisningen
Dnr 2008/0042
Sammanfattning
I skrivelse till Barn- och skolnämnd Lund Öster framför teamen synpunkter på
remissförfarandet inför beslut till organisation för modersmålsundervisningen.
Teamen har vid två tillfällen blivit ombedda att yttra sig inför beslutet. Vid första
tillfället lämnandes synpunkterna till förvaltningen. Synpunkterna togs med i
förvaltningens tjänsteskrivelse. Vid andra tillfället ställde nämndens ordföranden
samma fråga till teamen. Teamen svarade båda gångerna, var för sig, samstämmigt
och tydligt vilken modell som teamen förordat. Nämnden beslöt den 9 april om
annan organsiation än än den som teamen förordat.
Beslutsunderlag
Ordförandens förslag till svarsskrivelse
Skrivelse från rektorer inom Lund Öster
Yrkanden
Kristoffer Palmqvist (s) yrkar att det i svarsskrivelsen ska framgå att nämnden inte
var enig i sitt beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som svar till rektorerna översända ordförandens skrivelse med tillägg att
nämnden inte var enig i sitt beslut.

Beslut expedieras till:
Samtliga rektorer

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 91. BSN Lund Öster
Yttrande över ansökan från Jensen Education Ab om godkännande och rätt
till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Lunds
Kommun
Dnr 2008/0048
Sammanfattning
Från Skolverket har ansökan från Jensen Education AB inkommit till Lunds
kommun för yttrande. Ansökan avser en skola med förskoleklass och grundskola
samt skolbarnsomsorg som fullt utbyggd planeras för 560 elever. I ansökan nämns
också en planerad förskola som ska lokaliseras intill skolan.
Verksamheten beskrivs i ansökan som träning för verkligheten i vilket ingår att 600
timmar under år 1-9 avsätts till ett ämnesområde som man kallar ”Livsfärdighetsträning”. Verksamheten planeras ske i åldersintegrerade klasser som vardera
omfattar två årskurser.
Beslutsunderlag
Remissunderlag från Utbildningsnämnden
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 27 maj 2008
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) och Emma Berginger (mp) yrkar att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar: att som nämndens yttrande översända förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som nämndens yttrande, över ansökan från Jensen Education AB att
starta en fristående förskoleklass och grundskola i Lunds kommun,
översända Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 92. BSN Lund Öster
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2007/0157
Sammanfattning
Förälder boende i centrala Lund har ansökt om skolskjuts för sina barn som växelvis
bor hos föräldern i Lund och växelvis hos föräldern i Veberöd. Barnen är
folkbokförda hos föräldern i Veberöd där barnen också går i skola. Ansökan gäller
busskort för den tid då barnen växelvis bor inne i Lund och ska ta sig till skolan i
Veberöd.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt 071114 §161 att bevilja busskort/ terminskort för barnen vårterminen 2008 samt att förnyad prövning skall göras inför
varje nytt läsår.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 22 maj 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 071114 § 161
Lunds kommuns normer för rätt till skolskjuts och busskort, antagna av
Kommunfullmäktige 2000-08-31 § 124, 2001-12-13 § 223 och 224
Sveriges kommuner och Landsting Cirkulär 2004:64
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att i det rådande rättsläget medge busskort måndag-fredag (alternativt
terminskort) för de veckor då barnen växelvis bor hos föräldern i Lund samt
att förnyad prövning skall ske inför varje nytt läsår till dess ny lagstiftning träder i
kraft.

Beslut expedieras till:
Förälder
Berörd rektor

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 93. BSN Lund Öster
Information om Lärarlyftet
Dnr 2007/0142
Sammanfattning
Regeringen har beslutat om en satsning på kompetensutveckling/fortbildning
av lärare. Fortbildningsinsatsen omfattar lärare inom grundskolan och de
frivilliga skolformerna. Syftet med fortbildningen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse.
Inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster har tio lärare anmält sig till utbildningen och en lärare har sökt till forskarutbildningen. Till nämndens sammanträde
i september kommer förvaltningen att lämna information om hur många lärare
som antagits till utbildningen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 94. BSN Lund Öster
Översyn av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lunds kommun
Dnr 2008/0065
Sammanfattning
Presidierna för Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnderna och Kultur- och
fritidsnämnden har vid gemensamma presidieöverläggningar fört diskussioner om
den framtida skolbarnsomsorgen för 10 – 12 åringar i Lund.
På presidiemötet den 3 april 2008 beslutade man att ge förvaltningscheferna i
uppdrag att ta fram direktiv för en gemensam utredning av skolbarnsomsorgen för
10 – 12 åringarna. Utredningen ska ge förslag på hur omsorgen ska kunna se ut i
framtiden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse med förslag att ge förvaltningscheferna i
uppdrag att ta fram direktiv för en gemensam utredning av skolbarnsomsorgen.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att ge
förvaltnngschefen i uppdrag att ta fram direktitv för en gemensam utredning av
skolbarnsomsorgen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ingå i en strygrupp för utredning
av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar. Utredningens huvudtema är:
Nuläge
Fritidsklubbarnas uppdrag med mål och inriktning
Omsorgsformen
Omsorgsgrad
Effektivt resursnyttjande
Föräldrar och barns behov och önskemål
Hur skolbarnsomsorgen utformats i andra kommuner
Utredningens första fas klar i oktober 2008. Projektets fortsättning
diskusteras och beslutas av berörda nämnder.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 95 . BSN Lund Öster
Information om om- och nybyggnad av Hagalundskolan
Dnr 2007/0113
Sammanfattning
Den senaste beräkningen på vad Hagalundsprojektet skulle kosta gick inte igenom i
Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslöt den 14 maj 2008 § 67 att ge
skoldirektören i uppdrag att i samråd med Barn- och skolnämnd Lund Öster och
Lundafastigheter snarast återkomma med ett förslag till utbyggnad vid
Hagalundskolan, som analyserar olika förslag till besparingar och prioriteringar
samt att redovisa konsekvenserna av detta beslut för de totala investeringsprövningarna i Lund.
Ordföranden i Barn- och skolnämnd Lund Öster har efterfrågat information om
projektet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 12 juni 2008.
Lundafastigheters redogörelse för alternativ kombiflexskola daterad 2008-06-10
Arkitektens redogörelse för utökningen av ytan (e-post) daterad 2008-05-28 med
kommentarer kring brister i programhandling.
Utbildningsnämndens beslut § 67/2008-05-14
Redovisning av kostnader för Hagalundsprojektet från Lundafastigheter
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-04-25
Ritning från senaste projekteringsmötet innan projektet stoppades daterad
2008-06-11
Ritning från första projekteringsmötet efter Utbildningsnämndens beslut i maj 2007
daterad 070815
Utbildningsnämndens beslut § 76/2007-05-15
Centrala skolkansliets tjänsteskrivelse daterad 2006-05-07
Centrala skolnämndens beslut § 129/2006-12-12
Ritning från programskedet daterad 060920
Sammanställning av ärenderedovisning 2002 – 2007
Barnkonsekvensanalys
Det är viktigt att ärendet som utsätts för denna extra prövning kan ledas till ett bra
beslut för alla. Oavsett hur beslutet än blir är det viktigt att barnens bästa sätts i
främsta rummet vid argumentationen för ett kommande beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen till handlingarna.
Reservationer
Torsten Czernyson (kd) reserverar sig mot Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
och lämnar följande reservation:
Målet med det s.k. Hagalundsprojektet är att barnen skall få en väl fungerande
skola men projektet har nu hamnat i långbänk.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Kostnaderna för Hagalundsskolan har ökats med 31 milj. över budgeterade
investering. I en för kommunen redan ansträngd investeringsbudget blir det extra
viktigt att budgeterade ramar ej överskrids. Oavsett om dessa kostnadsökningar är
acceptabla eller beror på extra beställningar som ligger utanför nämndens beslut
måste kostnadsökningar tydligt redovisas.
När beslut fattades vid nämndssammanträde ställdes frågan om det tillkommit
några förändringar eller tillägg som kunde orsaka kostnadsökningar på 31 mkr.
Nämnden presenterades en lista på tänkbara anledningar som skulle kunna
hänföras till den kraftiga kostnadsökningen. Att byggytorna utökats nämndes inte
med ett ord i den annars digra listan på olika möjligheter för ökade kostnader.
Ledamöter i nämnden har under projektets gång inte fått handlingar som gett
möjlighet att se denna förändring. Projektet har varit svårt att följa och handlingar
har varit svårtydda samt har beslutsgången varit tveksam p.g.a. påtalad tidsbrist.
Nämnden har fått handlingar sent och fått information om att beslut måste fattas
omgående då projektet annars blir kraftigt försenat.
Med facit i hand hade det varit avsevärt bättre om projektet presenterats nämnden
med handlingar som varit mer detaljerade och lättare att följa och beslut hade då
kunnat tas på sätt som inte fördröjt projektet.
Det är beklagligt att byggnationen av skolan nu blir ytterligare fördröjd och detta
kan knappast anses som att sätta barnens bästa i första rum.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Skoldirektören
Skolledarna i Dalby, Skolkonferenserna på Hagalundskolan och Hagen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 96. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 90 Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2007
§ 93 Personalkostnader 2008 – begäran om tilläggsanslag, justering av nämndernas
budgetramar samt fastställande av skolpengsbeloppen
§ 95 Lunds kommuns styrdokument
Utbildningsnämnden
§ 59 Tillämpningsanvisningar för modersmålsverksamheten i Lunds kommun – val
av organisationsmodell
§ 63 Revidering av preliminära bidragsbelopp för enskilda förskolor och fristående
skolor
§ 67 Fördelning av extra investeringsanslag för Hagalundskolan och Hagen i Dalby
§ 68 Fördelning av anslag enligt Modell för gemensam investeringsprövning för
förskola och grundskola
§ 69 Prioriteringslista för samordnad lokalförsörjning
Barn- och skolnämnd Lund stads arbetsutskott
§ 3 Lunds kommuns kvalitetsredovisning
Tekniska nämnden
§ 102 Reviderat förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård 20092011
AU § 36 Angående trafiksituationen vid Nyvångskolan i Dalby
Kultur- och fritidsnämnden
§ 63 Vision Påskagänget III
Kommunala handikapprådet
Protokoll från rådets sammanträde den 8 april
Protokoll från skolkonferensen
Dalby:
Familjedaghemmen i Dalby 080520
Sandby
Fågelsångs ansvarsområde 080519
Övrigt
Skrivelsen Tomtmark för kommunal service måste prioriteras undertecknat av
från ordförandena i BSN Lund Öster, BSN Lund Stad, Utbildningsnämnden och
Kultur- och fritidsnämnden
Upprop mot planerna att lägga ner tillagningskök på Hagalunds förskola

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 97. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ordförandens delegationsbeslut, förteckning 111
Besluten avser ledighet för skolchefen
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 112
Besluten avser personalärende och ekonomiärende
Delegat 51,55 och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 113-117
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om tillförordnad bitr rektor för tiden 080417, 080301-080631
Delegat 31 och 32 rektorer inom team Södra Sandby, förteckning 118-122
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om tillförordnad rektor för tiden 080414-080504
Delegat 43 och 44 rektorer inom team Dalby, förteckning 123-125
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om behov av särskilt stöd
Delegat 60 rektor inom team Genarp, förteckning 126
Beslut om anpassad studiegång och beslut om placering i särskild
undervisningsgrupp.
Skoldirektörens beslut på delegation avseende
Revidering av interna ersättningar
Utbildningsnämndens ordförandens beslut avseende
Revingeskola, investeringar
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Justerare
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