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Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8
2008-08-20

Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 20.10

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c) 1:e vice ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Mats Arenander (m)
Per Jakobsson (m)
Torsten Czernyson (kd)
Kristoffer Palmqvist (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Mette Lundström (fp) tjänstgör för Astrid Rugsveen (m)
Adena Nilsson (s) tjänstgör för Kenth Andersson (s)
Inger Rosenkvist (fp) kom kl 18.55 § 102
Eva Strand (s)
Margareth Hansson (s)

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Michael Hellström, KEFU
Ulf Ramberg, KEFU
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

Hanna Gunnarsson (v) med Per Jakobsson (m) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, onsdagen den 27 augusti 2008 kl 09.00

Underskrifter:

Sekreterare ................................................................. Paragrafer: §§ 98-110
Britten Kvist

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

Justerare

................................................................
Hanna Gunnarsson (v)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-08-20
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-08-28

Datum då
anslaget tas ned: 2008-09-19

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

Underskrift:

.................................................................................

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 98. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Hanna Gunnarsson (v) med Per Jakobsson
(m) som ersättare. Justering äger rum onsdagen den 27 augusti kl 09.00 på barnoch skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 99. 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 22 juli 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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§ 100. 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 5 augusti 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 101. BSN Lund Öster
Val av adjungerade i skolkonferensen
Dnr 2007/0004
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har att utse adjungerade i förskole- och
skolkonferenserna samt lokal styrelse.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lämnar förslag på
adjungerade ledamöter.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som adjungerade i skolkonferenserna utse följande ledamöter:
Dalby
Hagen och Torna Hällestad förskola samt familjedaghem: Fanny
Söderkvist (mp)
Allégården, Nyvångs förskola, Möllebacken och Östra Mölla gård:
Margareth Hansson (s)
Hagalundskolan och Torna Hällestad skola: Tord Persson (s)
Nyvångskolan: Hanna Gunnarsson (v)
Genarp
Enestugan, Genatorp och Örtagården: Ronny Hansson (s)
Genarps skola och Häckebergaskolan: Ronny Hansson (s)
Södra Sandby
Björkbacken, Hallonbacken och Solbacken: Kristoffer Palmqvist (s)
Fågelsång: Adena Nilsson (s)
Stinsen och Nyponbacken: Emma Berginger (mp)
Reveljen: Eva Strand (s)
Byskolan:Tord Persson (s)
Uggleskolan: Hanna Gunnarsson (v)
Österskolan: Kristoffer Palmqvist (s)
Revingeskola och Killebäckskolan: Eva Strand (s)
Veberöd
Veberöds förskolor: Kenth Andersson (s)
Lokal styrelse: Kenth Andersson (s)
att majoritetens adjungerade ledamöter omvaldes.
Beslut expedieras till:
Skolkonferenserna

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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5

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8
2008-08-20

§ 102. BSN Lund Öster
Justering/förtydligande av tillämpningsanvisningar för barnomsorg.
Förtydligandet avser debitering vid flyttning till annan kommun
Dnr 2007/0153
Sammanfattning
Enligt reglementet för Barn- och skolnämnd Lund Öster, antaget av kommunfullmäktige den 27 maj 2007 § 69, ska Barn- och skolnämnd Lund Öster utarbeta
förslag till tillämpningsanvisningar för information, regler och avgifter för
kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lunds Kommun.
Tillämpningsanvisningarna behöver förtydligas vad gäller debitering vid flyttning
till annan kommun.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 juli 2008
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 071017 § 145
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till dokumentet göra tillägg enligt följande: Vid flyttning till annan
kommun debiteras hel avgift sista kalendermånaden.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 103. BSN Lund Öster
Redovisning av den kommungemensamma personal- och brukarenkäten inom
förskola och skola
Sammanfattning
Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning - KEFU har genomfört en
brukarenkät inom förskola och skola. Michael Hellström och Ulf Ramberg
presenterar resultatet av enkäten.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 104. BSN Lund Öster
Redovisning av inkomna klagomål perioden 080401-080630
Dnr 2007/0052
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska arbeta med klagomålshantering
inom hela, eller delar av, nämndens verksamhetsområde. Barn- och skolnämnd
Öster har beslutat om rutiner för handläggning av klagomål inom nämndens
verksamhetsområde samt beslutat att klagomålen skall redovisas till nämnden
kvartalsvis.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut av den 7 februari 2002 § 55
Barn och skolnämnd Östers beslut av den 23 april 2003
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 6 augusti 2008
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 105. BSN Lund Öster
Yttrande överdetaljplan för del av Torna Hällestad 8:144 i Torna Hällestad
Dnr 2008/0066
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt Detaljplan för del av Hällestad 8:144, Lunds
kommun för yttrande. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra
bostadsbebyggelse utmed Lärarvägen inom del av Hällestad 8:144.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 22 juli 2008.
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad,
Lunds kommun, samrådshandling upprättad den 25 april 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut av den 22 augusti 2007 §107.
Barnkonsekvensanalys
I detaljplanen finns upptaget trafiksäkra övergångar samt att anslutningar till gångoch cykelvägar mot skolan och rekreationsområden planeras vilket ger
förutsättningar för att barnen ska kunna röra sig på ett trafiksäkert sätt.
Yrkanden
Kristoffer Palmqvist (s) yrkar, med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (c) och
Per Jakobsson (m), att nämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att tillstyrka Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad.
Beslut expedieras till:
Akten
Stadsbyggnadskontoret

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 106. BSN Lund Öster
Yttrande över detaljplan för del av Åbrodden med flera i Genarp
Dnr 2008/0087
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för del av Åbrodden med flera i
Genarp för yttrande. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra nya
skollokaler samt viss ny bostadsbebyggelse inom kv Åbrodden m fl i Genarp,
Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 22 juli 2008.
Byggnadsnämndens Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden m fl i Genarp, Lunds
kommun, underrättelse-utställning.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonventionens artikel 3 anför att alla åtgärder som rör barn […] skall barnets
bästa komma i främsta rummet. I detaljplanen studeras en nybyggnad av en
förskola/skola som med en flexibel lösning som ger bästa förutsättningar för att
möta efterfrågat behov.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att med hänvisning till Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse
föreslå förändringar i planbeskrivningen under rubrikerna Bebyggelse, offentliga
byggnader samt Service skola och förskola, samt
att i övrigt inte ha någon erinran mot detaljplan för del av Åbrodden med flera i
Genarp.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 107. BSN Lund Öster
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende Genarp - Lund
Dnr 2004/0089
Sammanfattning
Förälder boende i Genarp har begärt skolskjuts för sin son, som är folkbokförd hos
föräldern i Genarp. Barnet går på Fågelskolan i Lund och bor växelvis hos föräldern i
Genarp och växelvis hos föräldern i Lund. Barnet skjutsas privat varannan vecka från
Genarp till skolan i Lund.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse av den 7 augusti 2008
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut av den 17 november 2004 § 123, 10 oktober
2006 § 98 och den 19 september 2007 § 130.
Skrivelse från förälder
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att medge busskort måndag-fredag alternativt terminskort eller ekonomisk
ersättning motsvarande busskort måndag-fredag alternativt terminskort från och med
höstterminen 2008 samt
att förnyad prövning skall ske inför varje nytt läsår till dess ny lagstiftning träder i
kraft.
Beslut expedieras till:
Förälder

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 108. BSN Lund Öster
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende Lund - Veberöd
Dnr 2008/0086
Sammanfattning
Förälder boende i centrala Lund har ansökt om skolskjuts för sin dotter som är
folkbokförd bor hos föräldern i Veberöd där dottern har sin skolgång. Ansökan
gäller skolskjuts/busskort för den tid då dottern bor hos föräldern i Lund och ska ta
sig till skolan i Veberöd.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 6 augusti 2008.
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 Landstings Cirkulär 2004:64
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att i det rådande rättsläget medge busskort måndag-fredag (alternativt
terminskort) under förutsättning att barnet bor växelvis hos föräldrarna
att skolan utfärdar busskort samt
att förnyad prövning skall ske inför varje nytt läsår till dess ny lagstiftning träder i
kraft.
Beslut expedieras till:
Förälder
Berörd rektor
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 109. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 117 Ändring av avgifter för fritidshem och fritidsklubbar
§ 123 Motion om Slopad avgift för simundervisning
§ 121 Motion om Religionsfrihet i Lunds skolor
§ 126 Medborgarförslag att Killebäckskolan i Södra Sandby får en profil mot idrott
och hälsa
§ 134 Ekonomi – och verksamhetsplan 2009-2011 med budget 20009
§ 138 Utveckling av Lunds centrum och trafiken
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
§ 31 Separat allergirond inom fritidsverksamhet, förskola, grundskola och
gymnasieskola
Skolverket
Statsbidrag till lärarfortbildning våren 2008
Utbildningsnämnden
§ 75 Förslag till nya bidragsregler; svar på förfrågan från kommunkontoret
§ 78 Tillämpningsanvisningar för Lunds skolors Modersmålsverksamhet – rutiner,
priser m m
§ 87 Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad
§ 90 Rättelse av protokoll UN 080514 § 67
§ 91 Svaleboskolan och Tegelstugan – tilldelning av anslag enligt lokalplan
Barn- och skolnämnd Lund stad
§ 62 Kommungemensamma riktlinjer för kvalitetsredovisning 2009-2011
§ 65 Översyn av skolbarnsomsorg för 10-12 åringar i Lund – utredningsdirektiv
Tekniska nämnden
§ 151 Angående prioritering av tomtmark för kommunal service
Servicenämnden
§ 69 Införande av totalhyror i Lunds kommun
§ 75 Etablering av förskolepaviljonger på fastigheten Södra Sandby 67:1
§ 80 Antagande av entreprenör avseende Lund Veberöd 8:40, Svaleboskolan, omoch tillbyggnad
Kultur- och fritidsnämnden
§ 73 Förslag till utredningsdirektiv för översyn av skolbarnsomsorgen för 10-12åringar i Lund
Kommunala handikapprådet
Protokoll från rådets sammanträde den 3 juni 2008
Lunds ungdomsting
Inbjudan till arbetet med att ta fram handlingsplan för det ungdomspolitiska
programmet
Protokoll från skolkonferensen
Dalby:
Hagalunds ansvarsområde, Torna Hällestad 080603
Sandby
Bys ansvarsområde 080521, Revinge skola, Reveljen och
Österskolan 080518
Övrigt Skrivelse angående resurser till barn med behov av särskilt stöd
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 110. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 127
Besluten avser personalärenden och beslut om resor för barn med särskilda behov
som placerats på specialförskola
Delegat 51, 52, 55, 56 och 57 rektorer inom team Veberöd, förteckning 128-139
Personalärenden, beslut om anställning, lönesättning och tjänstledighet som inte är
reglerad i lag och avtal
Beslut om tillförordnad bitr rektor för tiden 080519, 080526-30, 080522-23,
080605 och 080623-24 samt attesträtt
Delegat 31, 32, 33 och 37 rektorer inom team Södra Sandby, förteckning 140144
Personalärenden, beslut om anställning och lönesättning
Förskoleärenden, beslut om extra insatser till barn med behov av särskilt stöd.
Delegat 43 och 44 rektorer inom team Dalby, förteckning 145-148
Personalärenden, beslut om anställning och lönesättning av personal
Beslut om arbetsledaruppdrag 080630-080706
Delegat 60, 61 och 63 rektor inom team Genarp, förteckning 149-154
Personalärenden, beslut om anställning
Skolärenden, beslut om fullföljande av utbildning efter skolpliktens upphörande,
beslut om placering i särskild undervisningsgrupp samt beslut om längre ledighet
än 10 skoldagar per läsår
Utbildningsnämndens ordförandes beslut på delegation avseende 155-157
Almbacken, förskolepaviljong i Södra Sandby: Investeringsanslag för inventarier
och utrustning samt beslut om utökad budgetram för driftskostnader
Fastställande av ersättningsbelopp för modersmålsstöd i förskola samt grundskola
Skoldirektörens beslut på delegation avseende
Lokalanpassning på förskolan Fågelsång

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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