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Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1
2009-01-21

Plats och tid:

Skolmatsalen på Byskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 19.54

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)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Lars Persson (m) tjänstgör för Astrid Rugsveen (m)
Martin Cruce (c) tjänstgör för Fredrik Lidén (kd)
Charlotte Svanberg (m)
Mette-Maaria Lundström (fp) kom 18.45 § 2
Jenny Sundberg (fp)
Adena Nilsson (s)
Ronny Hansson (s)
Margreth Hansson (s)

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Lars Persson utvecklingsledare på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Stina Bergström, nämndsekreterare

Justering:

Per Jakobsson (m) med Lars Persson (m) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, torsdagen den 29 januari 2009 kl 8.30

Underskrifter:

Sekreterare ...................................................................... Paragrafer: §§ 1-13
Stina Bergström

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

Justerare ...........................................................................
Per Jakobsson (m)
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn- och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2009-01-21
Datum då
anslaget sätts upp: 2009-01-30

Datum då
anslaget tas ned: 2009-02-19

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

Underskrift:

.............................................................
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 1. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Per Jakobsson (m) med Lars Persson (m) som
ersättare. Justering äger rum torsdagen den 29 januari kl 8.30 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 2. 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 information om lokalsituationen för förskola och skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 17 december 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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§ 3. 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 17 december 2008.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

4

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1
2009-01-21

§ 4. BSN Lund Öster
Revidering av delegations- verkställighets- och attestordning
Dnr 2009/0011
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade, vid sammanträdet den 12 november
2008, om ledningsorganisationen inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster från
och med den 1 januari 2009. Till följd av detta beslut, har förvaltningen upprättat
förslag till revidering av delegations- och verkställighetsordningen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 22 december 2008.
Beslut i Barn- och skolnämnd Lund Öster 2008-11-12, § 155

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.

Beslut expedieras till:
Skolledarna inom BSF Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 5. BSN Lund Öster
Kvalitetsredovisning 2008
Dnr 2009/0012
Sammanfattning
Den årliga kvalitetsredovisningen för 2008 från teamens förskole- och
skolverksamheter kvalitetsredovisning bifogas. Teamens kvalitetsredovisning
är verksamheternas underlag för fortsatt analys och för beslut om
förändringar.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 5 januari 2009.
Kvalitetsredovisning 2008.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna teamens kvalitetsredovisning för 2008.
Beslut expedieras till:
Akten
Skolledare
Kommunfullmäktige

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 6. BSN Lund Öster
Redovisning av inkomna klagomål 2008
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 29 december
2008.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen av inkomna klagomål till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 7. BSN Lund Öster
Förslag till tillägg och förtydligande i normer för elevers rätt till skolskjuts
Dnr 2009/0013
Sammanfattning
Dokumentet ”Normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort” behöver
förtydligas när det gäller så kallad kompisåkning, det vill säga en icke
skolskjutsberättigad elevs möjlighet att få medfölja en kamrats skolskjuts från
skolan.
Beslutsunderlag
Normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort, antagen av kommunfullmäktige
den 31 augusti 2000, § 124 och ändrad den 13 december 2001, §§ 223 och 224.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 23 december 2008.
Barnkonsekvensanalys
Skolbussens säten är utrustade samt anpassade med säkerhetsbälten efter antal
elever som är skolskjutsberättigade. Gällande ansvar för om eleven medföljer en
kompis hem kan detta medföra risk för oklarheter huruvida det är skolans eller
föräldrarnas ansvar.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c), Kristoffer Palmqvist (s) och Lars Persson (m) yrkar att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att föreslå Kommunfullmäktige att förtydliga reglementet ”Normer för elevers rätt
till skolskjuts och busskort” när det gäller ansvarsfrågan och när det gäller icke
skolskjutsberättigade elevers möjlighet att medfölja som kompis i skolbussen från
skolan samt
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att inte tillåta icke skolskjutsberättigade elever att medfölja som kompis i skolbussen från skolan.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 8. BSN Lund Öster
Medborgarförslag: Killebäckskolan med inritkning på hälsa och idrott
Dnr 2008/0134
Sammanfattning
En kommuninvånare har lämnat ett medborgarförslag om att Killebäckskolan ska
anta en profil mot idrott och hälsa för att stärka skolans självkänsla.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Barn- och skolnämnd Lund Öster
för handläggning.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 9 januari 2009.
Killebäckskolans rektors skrivelse daterad den 8 december 2008.
Kommunfullmäktiges beslut under § 126/2008-05-22
Medborgarförslag om Killebäckskolan i Södra Sandby får en ”profil” mot Idrott
och Hälsa, daterad den 10 december 2007.
Yrkanden
Kristoffer Palmqvist (s), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Per Jakobsson yrkar att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Barnkonsekvensanalys
Eleverna har haft möjlighet att komma med synpunkter på förslaget om profilering.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att med hänvisning till rektorns skrivelse meddela förslagsläggaren att
Killebäckskolan inte profileras med inriktning mot hälsa/idrott.
Beslut expedieras till:
Akten
Killebäckskolans rektor
Skolkonferens
Elevråd
Magnus Blixt, Skallavångsvägen 12, 243 47 Södra Sandby
Kommunfullmäktige
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 9. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 232 Förslag till bidragsregler för enskilda förskolor och fristående grundskolor
inklusive skolbarnomsorg
Kommunstyrelsen
§ 305 Uppmärksamma Sveriges bästa skolkommun
Statsbidrag till lärarfortbildning hösten 2008
Kommunrevisionen
Granskning av övergripande samordning gällande barn- och ungdomsfrågor
Servicenämnden
§ 123 Information: Handlingsplan för undanröjande av ”Enkelt avhjälpta hinder” i
publika lokaler
Svenska skidrådet och IVSS – International Association of Snow Sports in
Schools and Universities
Öppet brev till skolchef, skolledare och skolpolitiskt ansvariga i Lund
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 10. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärende: Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal
Ekonomiska och administrativa ärenden: Uppsägning av internhyresavtal
Skolärende: Angående fullgörande av skolplikt för elev HL
Delegationsbeslut för nämndens ordförande, förteckning 2
Personalärende: Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal
Delegat 51, 54, 55, 56 och 57 rektorer inom team Veberöd, förteckning 3-6
Personalärende: Beslut om anställning och lönesättning.
Beslut om att tilldela rektor Yvonne Andersson delegation under julledigheterna
2008/2009.
Skolärende: Beslut om befrielse från obligatoriska inslag. Beslut om längre
ledighet. Beslut om anpassad studiegång. Beslut om insatser till elever med behov
av särskilt stöd. Beslut om extra insatser. Beslut om tillsyn på förskolan högst en
timme före respektive efter ordinarie öppettider.
Delegat 40, 41, 43 och 44 inom team Dalby, förteckning 7-10
Personalärende: Beslut om anställning och lönesättning. Beslut om tjänstledighet.
Beslut om förkortad uppsägningstid.
Skolärende: Beslut om obligatoriska inslag. Beslut om längre ledighet. Beslut om
beviljad ledighet för elev NG. Beslut om anpassad studiegång. Beslut om plavering
av elev i särskild undervisningsgrupp. Beslut om insatser till elever med behov av
särskilt stöd. Beslut om extra insatser till barn med behov av särskilt stöd. Beslut
om beviljad ledighet för elev DB. Beslut om tillsyn för FP en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 60 inom team Genarp, förteckning 11
Personalärende: Beslut om anställning och lönesättning. Beslut om tjänstledighet.
Skolärende: Beslut om befrielse från obligatoriska inslag. Beslut om längre
ledighet. Beslut om ledighet för elev AP. Beslut om anpassad studiegång för elev
JI. Beslut om insatser till elever med behov av särskilt stöd. Beslut om placering av
elev OP i särskild undervisninggrupp.
Delegat 32 inom team Södra Sandby, förteckning 12
Personalärende: Beslut om anställning och lönesättning.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 11. BSN Lund Öster
Yttrande över kränkade behandling och rätten till stöd för grundskoleelev i
Nyvångskolan, Lunds kommun.
Dnr 2008/0109
Sammanfattning
Förälder har till Skolinspektion gjort anmälan om kränkande behandling av elev på
Nyvångskolan. Barn- och skolnämnd Lund Öster har yttrat sig över anmälan,
081015 § 132. Skolinspektionen har gett föräldern möjlighet att yttra sig över Barnoch skolnämnd Lund Östers yttrande. Nämnden har nu beretts möjlighet att bemöta
yttrandet.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens skrivelse av den 3 december 2008.
Förälders synpunkter på barn- och skolnämnd Lunds yttrande.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 5 januari 2009 samt
rektors redogörelse av den 7 januari 2009.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som yttrande översända rektors redogörelse till Skolinspektionen
Beslutet expedieras till:
Skolverket

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 12. BSN Lund Öster
Bakgrundsmaterial för fortsatt utredning av skolbarnsomsorg för 1012åringar i Lund.
Dnr 2008/0065
Sammanfattning
Vid gemensamma presidieöverläggningar under hösten 2007 och våren 2008 har
presidierna från Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnd Lunds Stad, Barn- och
skolnämnd Lund Öster och Kultur- och fritidsnämnden fört diskussioner om den
framtida skolbarnsomsorgen för 10 – 12 åringar i Lund. Nuvarande verksamhet och
förväntade behov av utökad verksamhet finns beskriven i utredningsrapporten
”Skolbarnomsorg för 10-12åringar. ”Förslag till fortsatt direktiv för fortsatt
utredning om skolbarnomsorg för 10-12åringar” beskriver alternativa förslag till
framtida verksamhet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse med förslag till fortsatt
direktiv för fortsatt utredning om skolbarnomsorg för 10-12åringar daterad av den
12 januari 2009.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad av den 8 januari
2009 med utredningsrapport ”Skolbarnomsorg för 10-12åringar” från
utredningsgruppen bestående av Olle Nessow, Lars Persson samt Pekka Lagerlund
daterad den 2 december 2008.
Yrkanden
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) yrkar tillägg
till direktivet enligt följande:
”Tillägg under Alternativen till dagens verksamhet […]:
d) All skolbarnomsorg för 10-12 åringar skall vara inskriven verksamhet.
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till ålder och övriga förutsättningar.
Verksamhet hela året.
I övrigt bör nuvarande projektorganisation kvarstå”.
Nämnden ajournerar sig för partiöverläggningar mellan klockan 19.04 och 19.20
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att nämnden fastställer förslag till direktiv för
fortsatt utredning av skolbarnomsorgen för 10-12åringar i Lund med justeringar i
enlighet med Tord Perssons (s), Hanna Gunnarssons (v) och Emma Bergingers
(mp) tilläggsyrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa förslag till direktiv för fortsatt utredning av skolbarnsomsorgen för 1012åringar i Lund i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (c) yrkande.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 13. BSN Lund Öster
Muntlig information om om branden på Killebäckskolan.
Skolchef Ann-Britt Wall Berséus informerade om arbetet som skett efter branden
på Killebäckskolan som ägde rum den 5-6 januari 2009.
Brandförloppet är under utredning och orsaken till branden är ännu inte klarlagd
och polisen genomför för närvarande förundersökning.
Vad gäller tillgång till lokaler för undervisning pågår för närvarande byggnation av
22 paviljonger på Killebäckskolans omkringliggande mark. Paviljongerna beräknas
vara redo att tas i bruk under maj månad 2009. Dock är antalet paviljonger inte
tillräckligt många i förhållande till Killebäckskolans antal elever. Årkurs 6 kommer
således att befinna sig lokaler på Almbackens förskola samt på Uggleskolan i Södra
Sandby.

Nämnden tackar Ann-Britt Wall Berséus samt övrig personal för ett mycket väl
genomfört arbete och insats i samband med branden.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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