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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 20.30

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c) 1:e vice ordförande
Per Jakobsson (m)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare
Adena Nilsson (s) tjänstgör för Tord Persson (s)
Lars Persson (m) tjänstgör för Astrid Rugsveen (m)
Charlotte Svanberg (m) tjänstgör för Mats Arenander (m)
Mette-Maaria Lundström (fp) tjänstgör för Fredrik Lidén (kd)
Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Inger Rosenkvist (fp)
Ronny Hansson (s)
Eva Strand (s)
Margareth Hansson (s)
Fanny Söderkvist (mp)

Per Måsbäck kl 20.00 – 20.30

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Gertrud Sonesson affärsområdeschef för Måltidsservice
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

Per Jakobsson (m) med Emma Berginger (mp) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, tisdagen den 18 november 2008 kl 09.00

Underskrifter:

Sekreterare ........................................................... Paragrafer: §§ 149-164
Britten Kvist

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

Justerare

..........................................................
Per Jakobsson (m)

Barn- och skolnämnd Lund Öster
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-11-12
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-11-19

Datum då
anslaget tas ned: 2008-12-11

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

Underskrift: .......................................................................................

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 149. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Per Jakobsson (m) med Emma Berginger
(mp) som ersättare. Justering äger rum tisdagen den 18 november kl 09.00 på barnoch skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.
Gertrud Sonesson, affärsområdeschef för måltidsservice informerar om
Måltidservices organisation. Verksamheten omfattar tillagning och transport av
måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt äldreomsorg.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 150. BSN Lund Öster
Månadsvis information om lokalsituationen för förskola och skola inom Barnoch skolförvaltning Lund Öster
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 oktober 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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§ 151. 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 28 oktober 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 152. BSN Lund Öster
Redovisning av närvaro i skolbarnsomsorgen
Dnr 2008/0113
Sammanfattning
I oktober 2008 gjordes en närvaromätning i fritidshemmen och i fritidsklubbarna.
Under en vecka gjordes mätning vid tre olika tidpunkter under dagen.
Närvaromätningen omfattade 11 fritidshem.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 oktober 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 153. BSN Lund Öster
Internbudget 2009
Dnr 2008/0106
Sammanfattning
Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut enligt kommunkontorets
tjänsteskrivelse kommer Barn- och skolnämnd Lund Öster att tilldelas 105 096 tkr
till särskild verksamhet, 410 tkr för Gröna skolgårdar samt preliminärt beräknar
kommunkontoret att 411 086 tkr betalas ut i form av direkt skolpeng. Totalt uppgår
driftsramen till 516 592 tkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 2 508 tkr.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut av 15 oktober 2008 §141 Förslag till
ekonomiska principer internbudget 2009
Kommunfullmäktiges beslut om EVP 2009-2011
Kommunstyrelsens beslut av den 6 november 2008
Bilaga 1, Internbudget Barn och skolnämnd Lund Öster 2009 med noter
Bilaga 2, simulering direkt skolpeng, priser per enhet
Barnkonventionen
Artikel 3 - Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet…
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp), Kenth Andersson (s), Per Jakobsson (m) och Inga-Kerstin
Eriksson (c) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa internbudget 2009 enligt bilagor, förutsatt att Kommunstyrelsen har
fattat beslut enligt kommunkontorets förslag på justering av direkt skolpeng till
följd av handlingsplan för jämställda löner och sänkt arbetsgivaravgift.
Beslut expedieras till:
Verksamhetsansvariga inom Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, Luisa Hansson
Kommunrevisionen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 154. BSN Lund Öster
Tilläggsanslag jämställda löner 2008
Dnr 2008/0114
Sammanfattning
Enligt handlingsplanen, som påbörjades år 2005 och som fortsatte år 2006, för
jämställda löner har ett tredje steg genomförts under år 2008. I ekonomi- och
verksamhetsplanen för 2008-2010 med budget för år 2008 fanns medel till
Kommunstyrelsens förfogande för detta ändamål. Medel fördelas till nämnderna i
form av tilläggsanslag för år 2008.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 oktober
2008.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp), Per Jakobsson (m) och Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att tilläggsanslaget fördelas till de enheter där löneökningarna har förekommit
enligt jämställda löner 2008, förutsatt att Kommunstyrelsen fattat beslut enligt
kommunkontorets förslag.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 155. BSN Lund Öster
Översyn av ledningsorganisationen inom Barn- och skolförvaltning Lund
Öster
Dnr 2008/0094
Sammanfattning
Under hösten 2008 har skolförvaltningen tillsammans med en företrädare från varje
skolledningsteam och fackliga företrädare från Lärarförbundet, Kommunalarbetarförbundet och Lärarnas riksförbund bildat en arbetsgrupp som arbetat med
översynen av organisationen för ledning av förskola och skola inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 oktober 2008
Översyn av ledningsorganisationen.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att de rektorer som i förvaltningens förslag benämns
som ”rektor med områdesansvar” ska tituleras ”rektor tillika verksamhetschef”
samt yrkar att nämnden i övrigt beslutar i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Hanna Gunnarsson (v), Per Jakobsson (m), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Charlotte
Svanberg (m) instämmer i Carolina Nordbecks (fp) yrkanden.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att de rektorer som i förvaltningens tjänsteskrivelse benämns som ”rektor med
områdesansvar” ska tituleras ”rektor tillika verksamhetschef” samt
att nämnden i övrigt beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till organisation
för ledning av förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster.
Beslut expedieras till:
Samtliga skolledare inom Lund Öster
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 156. BSN Lund Öster
Återremitterat ärende: Miljömål för perioden 2009-2011
Dnr 2006/0057
Sammanfattning
Miljöledning är ett verktyg för att strukturera, prioritera och följa upp miljöarbetet. Grundläggande delar i detta är nämndens miljöpolicy och uppsatta
miljömål. Målen ska ha sin utgångspunkt i miljöpolicyn.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt den 15 oktober 2008 att återremittera ärendet för förtydligande och inarbetning av mål enligt de yrkande
som framfördes på sammanträdet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 29 oktober 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut av den 15 oktober 2008 §140
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 september 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut om miljöpolicy den 17 september 2008
§119
Barn- och skolnämnd Östers beslut om nu gällande miljömål §68 2006-08-23
Krav på miljöledningssystem i Lunds Kommun

Barnkonsekvensanalys
Barnens bästa ligger i fokus för miljöledningsarbetet. Barnen ska få utbildning om
hållbar utveckling och människans påverkan på miljön, samtidigt som arbetet med
att minimera den andel kemikalier som barnen får i sig genom maten samt från
omgivningen.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) yrkar att varje förskola/skola ska genomföra aktiviteter mot
biltransporter till och från förskolan/skolan årligen fram till 2011-12-31
Emma Berginger (mp) yrkar att alla enheter årligen går igenom sina rutiner i syfte
att försöka minska sin energi och pappersförbrukning samt att nämnden godtar en
kvalitativ redovisning av detta mål.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig 19.45-20.05 för partiöverläggningar.
Carolina Nordbeck (fp), Hanna Gunnarsson (v), Inga-Kerstin Eriksson (c), Per
Jakobsson (m), Lars Persson (m) och Charlotte Svanberg (m) instämmer i Kenth
Anderssons (s) och Emma Bergingers (mp) yrkanden.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
Att fastställa följande miljömål för 2009-01-01—2011-12-31:
Öka personalens och barns/elevers miljökompetens


Alla förskolor och skolor ska ha en miljöcertifiering (ex. Grön Flagg,
Skola för hållbar utveckling) till 2011-12-31



Varje förskola/skola ska genomföra aktiviteter mot biltransporter till och
från förskolan/skolan årligen fram till 2011-12-31

Öka miljöhänsynen vid inköp och förbrukning


Andelen ekologiska livsmedel inom verksamheten skall öka till 50 %
fram till 2011-12-31. Stöd ska ges till alla enheter att fortsätta arbetet
med att öka den ekologiska andelen.



Alla enheter ska årligen gå igenom sina rutiner i syfte att försöka minska
sin energi och pappersförbrukning samt att nämnden godtar en kvalitativ
redovisning av detta mål.

Beslut expedieras till:
Akten
Miljöledningsgruppen
Miljöombud
Miljöstrategiska enheten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 157. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Förslag till utvecklingsplan för närområdet i
Friluftsområdet Skryllegården
Dnr 2008/0103
Sammanfattning
Med utgångspunkt från den fördjupning av översiktsplanen för Skrylleområdet
som Kommunfullmäktige i Lunds kommun antog den 18 maj 2006, har Friluftsfrämjandets Lundaavdelning, som driftsansvarig för Skryllegården och dess
närområde, utarbetat ett förslag till Utvecklingsplan för närområdet vid
Skryllegården.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 16 oktober 2008.
Friluftsfrämjandets förslag till utvecklingsplan för närområdet i Friluftsområdet
Skryllegården daterad september 2008.
Barnkonsekvensanalys
Skrylleområdet är en stor resurs för verksamheterna inom Barn- och skolförvaltning
Lund Öster. En utveckling av området innebär ännu bättre möjligheter för barn- och
ungdomar att få uppleva och ta del av miljön och kunskap i naturvetenskap och
hållbar utveckling.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Kenth Andersson (s), Kristoffer Palmqvist (s) och Per
Jakobsson (m) yrkar att nämnden beslutar framföra de synpunkter som
framkommer i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till Friluftsfrämjandet framföra följande synpunkter:
att föreslagen grillplats nummer 30 föreslås utgå från förslaget då denna är
placerad nära Belsebo vilket kan komma att störa denna verksamhet,
att vikten av en öppen dialog och samråd mellan de som driver anläggningen och
de som använder anläggningen fortgår,
att planerna för lämpliga lokaler för fältkansli utgör ett bra incitament kring att
kunna bedriva en verksamhet där detta kansli kan fungera som en informations- och
samlingspunkt samt
att det är positivt med en vidareutveckling av Barnlandet, Äventyrsskogen,
Mulleskogen och Ungdomslandet.
Beslut expedieras till:
Akten
Friluftsfrämjandet Lund, Skryllegården
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 158. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Motorvärmare i alla kommunala fordon i Lund
med förbränningsmotor
Dnr 2008/0102
Sammanfattning
Centerpartiet i Lund har i en skrivelse tagit upp att förbränningsmotorer orsakar
mindre utsläpp om de förvärms med motorvärmare. Kommunkontoret har översänt
Centerpartiets skrivelse ”Motorvärmare i alla kommunala fordon i Lund med
förbränningsmotorer” för yttrande.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 14 oktober 2008.
Centerpartiets skrivelse daterad den 13 september 2008
Barnkonsekvensanalys
Barnens bästa sätts i fokus då de åtgärder som är möjliga för att förbättra miljön
belyses och åtgärdas.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Adena Nilsson (s) och Mette-Maaria Lundström (fp)
yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar framföra att nämnden i grunden
är positiv till förslaget men att förslaget kan ge ekonomiska konsekvenser för Barnoch skolnämndens verksamhet som nämnden bör kompenseras för.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till Kommunstyrelsen framföra att nämnden i grunden är positiv till förslaget
men att förslaget kan ge ekonomiska konsekvenser för Barn- och skolnämndens
verksamhet som nämnden bör kompenseras för.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Park- och naturkontoret

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

12

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11
2008-11-12

§ 159. BSN Lund Öster
Yttrande till Kommunrevisionen med anledning av granskningsrapporten: Barn - och skolnämndernas arbete för att främja likabehandling
Dnr 2008/0107
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av skolornas arbete med att
främja likabehandling. Den övergripande revisionsfrågan har varit om barn- och
skolnämnderna har tillräckliga rutiner för att motverka kränkande behandling och
främja likabehandling.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, september 2008
Kommunrevisionens remiss, daterad 2008-10-08
Barn och skolförvaltning Lund Öster tjänsteskrivelse av den 28 oktober 2008
Barnkonsekvensanalys
Inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster ska arbetsmiljön vara trivsam och
utvecklande för alla verksamheters barn, elever och medarbetare. Inga barn eller
elever inom Barn- och skolnämnd Lund Östers verksamhet ska utsättas för
diskriminering eller annan kränkande behandling. Så långt det är möjligt ska sådan
behandling förebyggas och motverkas i samverkan mellan skolledning,
medarbetare, elever, barn och vårdnadshavare.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Per Jakobsson (m), Mette-Maaria Lundström (fp), Kenth
Andersson (s) och Lars Persson (m) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster
beslutar att förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar till Kommunrevisionen.
Barn och skolnämnd Lund Östers beslut:
att låta Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse utgöra nämndens
yttrande till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Skolledare BSN Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 160. BSN Lund Öster
Revidering av policy för likabehandlingsplan.
Dnr 2006/0056
Sammanfattning
Förslag till revidering av policy för likabehandlingsplan har sin utgångspunkt i
Kommunrevisionens granskning av Barn- och skolförvaltningarnas arbete för att
främja likabehandling. En av de konstaterade förbättringspunkterna var bland
annat att uppdatera policyn så att den även innehåller de delar som innefattar
riskanalys och inventeringar.
Beslutsunderlag
Policy för framtagande av likabehandlingsplan, fastställd av Barn- och skolnämnd
Lund Öster 2006-06-14
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 oktober 2008.
Yrkanden
Per Jakobsson (m) och Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar att anta förslag till reviderad policy.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att anta förvaltningens förslag till reviderad policy för utarbetande av likabehandlingsplan.
Beslut expedieras till:
Samtliga skolledare
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 161. BSN Lund Öster
Förslag till sammanträdestider och utvecklingsdagar för 2009
Dnr 2008/0115
Sammanfattning
Nämnderna ska senast på årets sista sammanträde fastställa tid för sammanträde för
nästkommande år.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har upprättat förslag till sammanträdestider
och utvecklingsdagar för 2009.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 21 oktober 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa sammanträdesdagar för arbetsutskott och nämnd enligt
följande:
Arbetsutskott
Onsdag 7 januari
Onsdag 4 februari
Onsdag 4 mars
Onsdag 8 april
Onsdag 6 maj
Onsdag 3 juni
Onsdag 5 augusti
Onsdag 2 september
Onsdag 7 oktober
Onsdag 4 november
Onsdag 2 december

Nämnd
Onsdag 21 januari
Onsdag 18 februari
Onsdag 18 mars
Onsdag 22 april
Onsdag 27 maj
Onsdag 10 juni
Onsdag 19 augusti
Onsdag 16 september
Onsdag 21 oktober
Onsdag 18 november
Onsdag 16 december

att fastställa dagar för uppföljning/utbildning enligt följande:
Fredagen den 27 mars och fredagen den 16 oktober.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 162. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 172 Torsten Czernysons (kd) avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och
skolnämnd Lund Öster
§ 208 Roger Niklewskis (c) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och
skolnämnd Lund Öster
Kommunkontoret
Remiss avseende förslag till skolplan för Lunds kommun
Utbildningsnämnden
§109 Hagalundskolan/Hagen och Dalbys barn- och elevutveckling
§110 Förkortad byggtid av projektet Svaleboskolan – möjligheter och konsekvenser
Kommunala Handikapprådet
Protokoll från rådets sammanträde 080916
Protokoll från skolskjutshållplatsbesiktning
Besiktning i Dalby 081002
Protokoll från skolkonferensen
Dalby: Familjedaghemmen 081007
Nyvångs ansvarområde 080916
Veberöd: Parkstugans förskola 080429
Länsrätten i Skåne Län
Beslut: Länsrätten upphäver det överklagade beslutet
Skolinspektionen
Anmälan om kränkande behandling
Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 163. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 192
Besluten avser personalärende och ekonomiska ärenden
Delegat 53 och 57 rektorer inom team Veberöd, förteckning 193- 195
Personalärende: Beslut om anställning och lönesättning
Beslut om arbetsledaruppdrag för Åsa Hultqvist för tiden 081023-081024
Skolärenden: Beslut om utökad tillsyn på fritidshem högst 1 tim före respektive
efter ordinarie öppettider
Delegat 37 rektor inom team Södra Sandby, förteckning 196
Personalärende: Beslut om anställning
Beslut om extra insats till barn med behov av särskilt stöd 080915-081231
Delegat 40, 41, 46 och 47 rektorer inom team Dalby, förteckning 197- 206
Personalärende: Beslut om anställning och lönesättning
Skolärende: Beslut om beviljad ledighet för eleverna NG och ML
Beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp
Beslut om arbetsledaruppdrag: Vid rektor Ronny Christenssons frånvaro utses bitr
rektor Per-Ola Birgersson till ersättare läsåret 2008/2009. vid bådas frånvaro utses
Anders Nåfält till ersättare
Vid Rektor Berit Andreassons frånvaro utses bitr Maggie Holgersson till ersättare
under läsåret 2008/2009. vid bådas frånvaro utses Eva Dahlbäck till ersättare
Övrigt, förteckning 207
Skoldirektörs Sten-Bertil Olssons delegationsbeslut avseende att bekosta
handikappanpassning av lokaler på Genarps skola, att ställa 55 tkr till
Lundafastighet för anpassning av Genarps skola, att utöka budgetramen för BSN
Lund Öster med 6 tkr med full helårseffekt från och med 2009

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11
2008-11-12

§ 164. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse angående tjänst som förskollärare
Dnr 2008/0091
Sammanfattning
I en skrivelse ställd till skolchefen och till nämndens ordförande beskriver en
tidigare anställd varför hon valt att avsluta sin anställning i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tidigare anställd
Förvaltningschefens förslag till svar
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Lars Persson (m) och Per Jakobsson (m) yrkar att Barnoch skolnämnd Lund Öster beslutar att som svar på skrivelsen översända
skolchefens svar.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som svar på skrivelsen översända skolchefens svar.

Beslutet expedieras till:
Brevskrivaren
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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