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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Plats och tid:

Skolmatsalen på Byskolan i Södra Sandby

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (FP) ordförande
Tord Persson (S) 2:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (M)
Per Jakobsson (M)
Aleksander Mlynarczyk (KD)
Kenth Andersson (S)

Tjänstgörande
ersättare

kl. 18.35 - 18.55

Mette-Maaria Lundström (FP) ersättare för Inga.Kerstin Eriksson (C
Inger Rosenkvist (FP) ( från § 3) ersättare för Lars Persson (M)
Adena Nilsson (S) ersättare för Kristoffer Palmqvist (S)
Fanny Söderkvist (MP) ersättare för Emma Beringer (MP)
Eva Strand (S) erättare för Hanna Gunnarsson (V)

Övriga
närvarande:

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef
Mari Holmgren, nämndsekreterare

Justering:

Tord Persson med Kenth Andersson som ersättare.

Tid och plats
för justering:

Onsdagen den 3 februari kl 15.30 på
Barn- och skolkontor Lund Öster

Underskrifter:

Sekreterare ........................................................... Paragrafer: §§ 1-11
Mari Holmgren, nämndsekreterare

Ordförande .........................................................
Carolina Nordbeck (FP)
Justerare ……………………… ........................
Tord Persson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Barn- och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2010-01-27.
Datum då
Anslaget sätts upp: 2010-02-04

Datum då
anslaget tas ned: 2010-02-25

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

Underskrift:

………………………………………..
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§ 1 BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) med Kenth Andersson (S)
som ersättare. Justering äger rum onsdagen den 3 februari kl 15.30 2010 på Barnoch skolkontor Lund Öster.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 2 BSN Lund Öster
Månadsrapport över inskrivna barn i förskoleverksamheten.
Dnr BSÖ 2009/0022
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.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 11 januari
2010.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 3 BSN Lund Öster
Inkomna skrivlser
Dnr BSÖ 2010/0006
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Lokal styrelse, Veberöds verksamhetsområde
Protokoll från lokal styrelse den 14 december 2009.
Protokoll förskole- och skolkonferens
Nyvångs förskola, 8 december 2009.
By ansvarsområde, Byskolan, 3 december 2009.
Hagalunds ansvarsområde, Torna Hällestads ansvarsområde, 26 november 2009.
Kultur- och fritidsnämnden
§ 159 yttrande till kommunstyrelsen: Förslag till resursfördelning till
skolbarnomsorg för 10-12 åringar. Protokoll 16 december 2009.
Utbildningsnämnden
§ 113 Återremitterat ärende: Fastställande av ersättningsbelopp för
modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning för 2010.
Protokoll 10 december 2009.
Kommunstyrelsen
§ 268 Monika Molin (S), Anders Ebbesson (MP), Hanna Gunnarsson (V) samt
Sven-Bertil Persson (DV) motion ”Kultur i skolan”- bordlagt ärende.
§351 Jämförelsenätverket Tumstocken/Förskolan. Protokoll 3 december 2009.
§352 Det ekonomiska fördelningssystemet för den direkta skolpengen. 3 december
2009.
Kommunkontoret
Jämförelsenätverket Tumstocken, tjänsteskrivelse 20 oktober 2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll
§ 286 Lunds kommuns svar med anledning av Statens skolinpektions rapport av
barn- och skolnämnderna och utbildningsnämnden i Lunds kommun. 30 november
2009.
§298 Offentliga bidrag på lika villkor. 7 december 2009.
Kommunrevisionen
Granskning av av om grundskolans verksamhet bedrivs ändamålsenligt och
tillfredställande utifrån resursfördelningssystemet. 9 december 2009.
Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll
§ 217 Mats Arenanders (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och
skolnämnd Lund Öster- bordlagt ärende. 26 november 2009.
§ 216 Jenny Sundbergs (FP) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnd Lund Öster- bordlagt ärende. 26 november 2009.
§ 212 Monika Molin (S), Anders Ebbesson (MP), Hanna Gunnarsson (V) samt
Sven-Bertil Persson (DV) motion ”Kultur i skolan”- bordlagt ärende. 25 november
2009.
§ 224 Barn- och skolnämnd Lund Öster- Tillgänglighetsanpassning, ekonomiska
konsekvenser. 26 november 2009.
§ 235 offentliga bidrag på lika villkor. Protokoll 17 december 2009 och
tjänsteskrivelse 19 november 2009.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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Stadsbyggnadskontoret
Remiss – motion om kultur i skolan.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 4 BSN Lund Öster
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2010/0007
Följande delegerade beslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Tjänstledighet som inte är reglerad i lag och avtal, för personal på
befattningar direkt under förvaltningschefen, anställning av personal med månadslön
på befattningar direkt under förvaltningschefen.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna hyreskontrakt.
Delegat nr 31 och 37 inom team Södra Sandby, förteckning 2-4
Personalärenden: Beslut om anställning, tjänstledighet som inte är reglerad i lag och avtal,
beslut om visstidsanställning, beslut om lönesättning.
Skolärenden: beslut om extra insatser till barn med behov av särskilt stöd.
Delegat nr 40 ,43 44, 46, 47 inom team Dalby, förteckning 5-8
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning.
Delgat 51, 52, 54, 55 , 57 inom team Veberöd, förteckning 9-15
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning, tjänstledighet som inte
är reglerad i lag och avtal, beslut om lönesättning av personal vid ny-, åter- eller
förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om anpassad studiegång för elev.
Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen av delegerade beslut till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 5 BSN Lund Öster
Inkomna klagomål
Dnr BSÖ 2009/0107
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska arbeta med klagomålshantering
inom hela, eller delar av, nämndens verksamhetsområde. Barn- och skolnämnd Lund
Öster har beslutat om rutiner för handläggning av klagomål inom nämndens
verksamhetsområde samt beslutat att klagomålen skall redovisas till nämnden
kvartalsvis.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2010.
Kommunstyrelsens beslut av den 7 februari 2002 § 55
Barn och skolnämnd Lund Östers beslut av den 23 april 2003
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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§ 6 BSN Lund Öster
Skrivelse angående förslag till åtgärd för duscharna på Killebäckskolans
gymnastiksal
Dnr BSÖ 2010/0005
Sammanfattning
Representanter för (S),(MP) samt (V) i BSN Lund Öster föreslår nämnden att
förvaltningen får i uppdrag att, på sätt man finner lämpligt tillse Servicenämnden
åtgärdar att duscharna kommer i ändamålsenligt skick.
De brister som framkommit i media om duschrummet på Killebäck är relevanta, de
bör prioriteras av fastighetsförvaltaren och åtgärdas så fort det är möjligt. Lunds
kommuns fastighetsavdelning ”Lunda fastigheter” som ligger under
servicenämnden uppger att de planerat åtgärda bristerna under sommarlovet 2010.
Omedelbar åtgärden var att tvätta duschrummet med ånga så att det blir trevligare
att vistas där under vårterminen 2010, samt att få alla duschar i funktion. Duschar
som inte har fungerat har åtgärdats av Killebäckskolans egen vaktmästare, men
ångtvätt av duschrummet har ännu inte genomförts trots löfte om att detta skulle
åtgärdas under jullovet.
I förnyad kontakt med Lundafastigheter har kontakt etablerats med ”Ångtvättbilen”
och tid för genomförande av arbetet har överenskommits till 18 jan 2010.
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.
Det är viktigt att få åtgärdat dessa brister så fort det är praktiskt genomförbart för
barnens bästa.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att anmoda Servicenämnden och fastighetsägaren ”Lundafastigheter” att åtgärda
bristerna runt duscharna i Killebäcksskolan innan höstterminen 2010 startar.
Beslut expedieras till:
Verksamhetsansvariga Killebäckskolan
Lundafastigheter

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 7 BSN Lund Öster
Revidering av delegations- verkställighets- och attestordning.
Dnr BSÖ 2010/0004
Sammanfattning
Förslag till förtydligande av gällande delegationsordning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-12-22
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:
Akten
Skolledarna inom BSF Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 8 BSN Lund Öster
Fastställande av läsårstid och verksamhetsår 2011/2012
Dnr BSÖ 2010/0003
Sammanfattning
Enligt reglemente för Barn- och skolnämnderna i Lund och reglemente för
Utbildningsnämnden, ska respektive nämnd fatta beslut om läsårstider.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har upprättat förslag till läsårstid och
verksamhetsår 2011/2012 för verksamheterna inom Barn- och skolnämnd Lund
Östers ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Reglemente för Barn- och skolnämnderna i Lund. Beslut i Kommunfullmäktige
2007-05-27, 69 §.
Grundskoleförordningen, 4 kap.1 §.
Arbetstider m.m. för lärare, bilaga till Allmänna Bestämmelser.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse, 2009-12-22
Barnkonsekvensanalys
Förslaget följer regelverket i Grundskoleförordningen och Arbetstider m.m. för lärare.
Lov- och studiedagarna har lagts ut med en spridning över läsåret.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att fastställa läsårstid och verksamhetsår 2011/2012 i enlighet med Barn- och
skolförvaltning Lund Östers förslag till förläggning.
Beslutet expedieras till:
Skolledarna
Naturskolechefen
Skolkontoret
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 9 BSN Lund Öster
Överföring av resultat
Dnr BSÖ 2010/0021
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har att utifrån utfallet av 2009 års redovisning hos
kommunstyrelsen göra en framställning om överföring av årets ekonomiska resultat
till 2010. Utöver det faktiska utfallet skall framställningen omfatta vad som avgår på
grund av ej genomförd verksamhet och vad som av andra skäl kan påverka
överföringens storlek.
Beslutsunderlag
Redovisning av 2009:s ekonomiska utfall.
Skrivelse till kommunstyrelsen om överföring av budgetavvikelse 2009 till 2010.
Ansökan om ändring av utgiftsramen på investeringsbudgeten 2010.
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar, men i
detta specifika ärende, som gäller det ekonomiska utfallet för 2009 och överföring av
resultatet till 2010, bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att hos kommunstyrelsen anhålla om att 2009 års resultat efter korrigeringar 2 275
tkr balanseras till 2010
att utgiftsramen i investeringsbudgeten för 2010 ökas med 5 790 tkr.
Beslutet expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 10 BSN Lund Öster
Ansökan om busskort vid växelvis boende
Dnr BSÖ 2010/0002
Sammanfattning
Förälder boende i Lund har ansökt om skolskjuts/busskort för sitt barn som växelvis
bor hos föräldern i Lund och växelvis hos föräldern i Genarp.
Barnet är folkbokfört hos föräldern i Genarp där barnet också går i skola. Ansökan
gäller busskort för den tid då barnen växelvis bor inne i Lund och ska ta sig till skolan
i Genarp.
Beslutsunderlag
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
Barnkonsekvensanalys
Enligt artikel 3 i Barnkonventionen ska barnets bästa komma i första rummet vid alla
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.
Beviljande av busskort i detta fall är för barnets bästa.
Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Per Jakobsson (M) bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att bevilja busskort vårterminen 2010 måndag-fredag för de veckor då barnet växelvis
bor hos föräldern i Lund, förutsatt att barnet är fortsatt folkbokförd inom Barn- och
skolnämnd Lund Östers ansvarsområde.
Om behovet av busskort kvarstår läsåret 2010/2011 (dvs. höstterminen 2010 till
vårterminen 2011) ombeds föräldern att inkomma med ny ansökan om busskort.
Beslutet expedieras till
Förälder
Rektor Genarps skola
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 11 BSN Lund Öster
Elevs ledighetsansökan vid utlandsvistelse
Dnr BSÖ 2010/0008
Sammanfattning
Vårdnadshavare för elev i årskurs 1 på Österskolan har ansökt om ledighet för eleven
med anledning av utlandsvistelse under tidsperioden 18 januari 2010 till 28 maj 2010.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 13 januari 2009.
Ingela Mellbins skrivelse ”Elevs ledighetsansökan” daterad 2010-01-12.
Ingela Mellbins och Maria Afzelius skrivelse ” Undervisning vid utlandsvistelse”
daterad 2010-01-12.
Skollagen (1985:1100) 3 kap 1 § och 10 kap 4 §.
Barnkonsekvensanalys
Enligt Barnkonventionens artikel 3 ska barnets bästa komma i första rummet vid alla
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.
Att fullgöra skolplikten genom distansutbildning är för barnets bästa.
Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att fatta beslut i frågan då utlandsvistelsen sträcker sig över så pass lång tid
att erbjuda distansutbildning under tiden 100118-100528 i enlighet med rektors och
undervisande lärare förslag.
Beslutet expedieras till
Förälder
Rektor tillika verksamhetschef Österskolan
Akten
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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