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§ 37
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (S) och ersättare Aleksander
Mlynarczyk (KD). Justering äger rum torsdagen den 27 mars 2014 kl 10.30 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Månadsvis information om lokalsituationen för
förskola/skola inom Lund Öster
Dnr BSÖ 2014/0009
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 mars 2014
inklusive bilaga.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2014/0006
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§24 Planeringsförutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017
med budget för 2015 – 2014-02-05
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde 2014-02-03
Skrivelse
Ärende angående olovlig utökning av tomt – Ingrid och Olof Ståhl, Dalby, 201402-16 (BSÖ 2014/0279)
Skolinspektionen
Anmälan av skolsituation för elev vid Genarps skola i Lunds kommun – beslut
2014-02-13
(BSÖ 2013/0044)
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Genarps skola 6-9 – 201402-13 (BSÖ 2013/1034)
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Genarps skola 3-5 och
lokalt integrerad grupp (LIG) – 2014-02-13 (BSÖ 2013/1034)
Beslut för föresklass och grundskola efter tillsyn i Häckebergaskolan – 2014-0218 (BSÖ 2013/1034)
Skolverket
Skolverket lanserar webbplatsen – väljaskola.se – 2014-02-21
Sveriges Kommuner och Landsting
Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn – Cirkulär 14:7
2014-02-17
KMF Ventures AB
Det som inte mäts finns inte – en studie av kommunala svenska grundskolors
stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller
nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen i sin årskurs – 2012/2013.
Kommunala handikapprådet
Protokoll – 2014-02-06

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 mars 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-03-26.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2014/0007
Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och tjänster för
belopp om högst 10 basbelopp.
Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis boende.
Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan kommun om
interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av barn/elev i förskola,
förskoleklass, grundskola eller fritidshem.
Delegat 30, 31,32, 33, 34, 35, 36,37 och 38 inom team Södra Sandby,
förteckning 3-11
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Tjänstledighet, som inte är
reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen
och tillika förskolechefen. Beslut om förkortad uppsägningstid, vid entledigande
på den anställdes egen begäran, för personal underställda rektor tillika
förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om plats i förskoleklass från och med höstterminen det år
barnet fyller 5 år utifrån lokala resurser. Beslut om annan placering av elev än
vårdnadshavarens önskemål.
Delegat 41, 42, 43, 44 och 49 inom team Dalby, förteckning 12-16
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Beslut om förkortad
uppsägningstid vid entledigande på den anställdes egen begäran för personal
underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning av personal underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller
förlängd anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet högst en timme före respektive
efter ordinarie öppettider.
Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 17-20
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd rektor
tillika verksamhetschefen och tillika förskolechefen. Tjänstledighet, som inte är
reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen
och tillika förskolechefen. Beslut om förkortad uppsägningstid vid entledigande
på den anställdes egen begäran, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika

Justerare

Utdragsbestyrkande
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verksamhetschefen och tillika förskolechefen vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Skolärenden: Beslut om plats i fritidshem/öppen fritidsverksamhet för barn med
behov av särskilt stöd. Beslut om särskild undervisning.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 mars 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2014-03-26.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Anmälan om åtgärder mot kränkande behandling enligt
skollagen 6 kap 10§
Dnr BSÖ 2014/0008
Sammanfattning
I skollagen finns bestämmelsen att en förskolechef eller rektor, som får
kännedom om att ett barn eller en elev utsätts för kränkande behandling, eller
trakasserier, i samband med verksamheten på förskolan eller skolan, ska anmäla
detta till huvudmannen kontinuerligt.
Uppgiften att utreda omständigheterna och vidta åtgärder är inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster delegerad till rektor, eller rektor tillika förskolechef,
för respektive enhet.
Anmälningarna rapporteras till nämnden varje månad.
Team Dalby: Nyvångskolan – 7 nya ärenden, 8 fortsättningsärenden
Hagalundskolan – 1 fortsättningsärende
Team Genarp: Häckebergaskolan – 5 nya ärenden
Genarps skola – 5 nya ärenden
Team Södra Sandby: Uggleskolan – 13 nya ärenden
Killebäckskolan – 1 nytt ärende, 2 fortsättningsärende
Team Veberöd: Svaleboskolan – 6 nya ärenden

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800
Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, fastställda 2012-03-20
Policy angående likabehandling av barn och elever samt förebyggande av
kränkande behandling av barn och elever. Fastställd av Barn- och skolnämnd
Lund Öster 2006-06-14, reviderad 2008-11-12, 2009-04-22 och 2011-08-31
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 mars 2014

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Information från Forum för samråd
Dnr BSÖ 2013/0118

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Ansökan om busskort för elev som har tillhört LIG-grupp
Dnr BSÖ 2013/0322
Sammanfattning
Förälder boende i Veberöd lämnade in den 19 februari 2014 en ansökan om
busskort för sin son för läsåret 2014/2015. Sonen blev fr o m den 15 nov 2010
utskriven från LIG-grupp på Östra Tornskolan i Lund och blev därmed av med
sin tillhörighet till LSR och skoltransport med taxi. På rektorns inrådan skrivs
sonen in på Östra Tornskolan, där han har integrerats framgångsrikt. Sonen är
folkbokfört i Veberöd. Ansökan gäller busskort för sonens dagliga transporter
från hemmet i Veberöd och till skolan i Lund. Nämnden har tidigare beviljat
busskort för läsår 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014.
Beslutsunderlag
Lunds kommuns normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort, antagna av
Kommunfullmäktige 2001, rev 2010-04-25, 2013-01-31.
Ansökan daterad 2014-02-20
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 februari 2014.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att bevilja busskort för läsåret 2014/2015 måndag-fredag för transporten till och
från skolan, förutsatt att eleven är fortsatt folkbokförd inom Barn- och
skolnämnd Lund Östers ansvarsområde.

Beslut expedieras till:
Vårdnadshavare
Svaleboskolan
Ekonomerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Månatlig uppföljning av enheter som prognostiserar
underskott
Dnr BSÖ 2013/0668
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade 2009-04-22, § 50 beslut om att de
skolor/förskolor som prognostiserar underskott för hela verksamhetsåret ska
lämna månatliga budgetuppföljningar i form av åtgärdsrapporter.
Här föreslår förvaltningen en förändring av den månadsvisa redovisningen.
Den går ut på att i stället för åtgärdsrapporterna från de enheter som
prognostiserar underskott ska nämnden månatligen få aktuell prognos från hela
området, med sammanfattning av åtgärdsplanerna från enheter som
prognostiserar underskott.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 mars 2014.
BSÖ Bilaga 1, 2014-03-05 exempel på månatlig rapport om beräknade
budgetavvikelser, förslag till ny mall.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna förslaget till ny mall för månatlig redovisning av enheternas
prognoser och åtgärdsrapporter enligt bilaga 1, månatlig rapport om beräknade
budgetavvikelser.
att ärendet ”månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser” ska ersätta
”månatlig uppföljning av enheter som prognostiserar underskott” från och med
nästa månad.

Beslut expedieras till:
Rektorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Remiss: Medborgarförslag angående gemensam funktion
för forskningsbaserad utveckling med praktisk tillämpning
t ex i form av laboratorieskola
Dnr BSÖ 2014/0106
Sammanfattning
Esbjörn Hellström föreslår i ett medborgarförslag att inrätta en försöksenhet för
metodisk och didaktisk forskning och utveckling, eventuellt som en kommunal
friskola.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Esbjörn Hellström, 2014-01-23
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2014

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att avslå förslaget att satsa på en gemensam funktion för en forskningsbaserad
utveckling med praktisk tillämpning i form av s k laboratorieskola

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Remiss: LundaMaTs III, strategi för ett hållbart
transportsystem i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2014/0140
Sammanfattning
Kommunkontoret har för yttrande översänt förslag till LundaMaTs III, strategi
för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Remissförslag LundaMats III, strategi för hållbart transportsystem i Lunds
kommun, 2014-01-09
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 mars 2014
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att översända yttrande till Kommunkontoret i enlighet med förvaltningens
förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Remiss: Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,
grundskola samt fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2014/0164
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från kommit till Lunds kommun för yttrande.
Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna yttrande till
utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från (Skolinspektionen dnr 31-2014:984)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 14 februari 2014.

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar avslag av förvaltningens förslag med följande yrkande.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att planera för detta. Vid en
etablering av fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas behov.
Som nämnd måste vi ta ansvar för hela kommunens skolverkshet.
Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation och
skolor.
Vi föreslår att som svar på remissen anföra följande,
BSN Lund Öster föreslår att beslutande instans att avslå framställan från
Kunskapsskolan i Sverige AB.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Helena Berggren (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Charlotte Svanberg (M),
Karin Nilsson (C), Johanna Anehus (M), Yvonne Kedström (FP) och Aleksander
Mlynarczyk (KD) bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande
propositionsordning.
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande.
Omröstningen utfaller med 6 röster för och 5 röster emot.
Charlotte Svanberg (M) Ja
Karin Nilsson (C) Ja
Johanna Anehus (M) Ja
Yvonne Kedström (FP) Ja
Alesander Mlynarczyk (KD) Ja
Tord Persson (S) Nej
Eva Strand (S) Nej
Kenth Andersson (S) Nej
Yanira Difonis (MP) Nej
Helena Berggren (V) Nej
Carolina Nordbeck (FP) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
m fl att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB.

Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Helena Berggren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Remiss: Ansökan från Vittraskolorna AB om godkännande
som huvudman för en förskoleklass, grundskola och
fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2014/0165
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från Vittraskolorna AB kommit till Lunds
kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna yttrande till
utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från (Skolinspektionen dnr 32-2014:993)
Ansökningsid: Gr 2014/41117
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 14 februari 2014.

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar avslag av förvaltningens förslag med följande yrkande.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att planera för detta. Vid en
etablering av fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas behov.
Som nämnd måste vi ta ansvar för hela kommunens skolverkshet.
Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation och
skolor.
Vi föreslår att som svar på remissen anföra följande,
BSN Lund Öster föreslår att beslutande instans att avslå framställan från
Vittraskolorna AB.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Helena Berggren (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Charlotte Svanberg (M),
Karin Nilsson (C), Johanna Anehus (M), Yvonne Kedström (FP) och Aleksander
Mlynarczyk (KD) bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
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Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande
propositionsordning.
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande.
Omröstningen utfaller med 6 röster för och 5 röster emot.
Charlotte Svanberg (M) Ja
Karin Nilsson (C) Ja
Johanna Anehus (M) Ja
Yvonne Kedström (FP) Ja
Alesander Mlynarczyk (KD) Ja
Tord Persson (S) Nej
Eva Strand (S) Nej
Kenth Andersson (S) Nej
Yanira Difonis (MP) Nej
Helena Berggren (V) Nej
Carolina Nordbeck (FP) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
m fl att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Vittraskolorna AB.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Vittraskolorna AB.

Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Helena Berggren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Remiss: Ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2014/0166
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från Lärande i Sverige AB kommit till Lunds
kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna yttrande till
utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från (Skolinspektionen dnr 31-2014:940)
Ansökningsid: Gr 2013/39950
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 14 februari 2014.

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar avslag av förvaltningens förslag med följande yrkande.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att planera för detta. Vid en
etablering av fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas behov.
Som nämnd måste vi ta ansvar för hela kommunens skolverkshet.
Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation och
skolor.
Vi föreslår att som svar på remissen anföra följande,
BSN Lund Öster föreslår att beslutande instans att avslå framställan från Lärande
i Sverige AB.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Helena Berggren (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Charlotte Svanberg (M),
Karin Nilsson (C), Johanna Anehus (M), Yvonne Kedström (FP) och Aleksander
Mlynarczyk (KD) bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum
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Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande
propositionsordning.
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande.
Omröstningen utfaller med 6 röster för och 5 röster emot.
Charlotte Svanberg (M) Ja
Karin Nilsson (C) Ja
Johanna Anehus (M) Ja
Yvonne Kedström (FP) Ja
Alesander Mlynarczyk (KD) Ja
Tord Persson (S) Nej
Eva Strand (S) Nej
Kenth Andersson (S) Nej
Yanira Difonis (MP) Nej
Helena Berggren (V) Nej
Carolina Nordbeck (FP) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
m fl att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från
Lärande i Sverige AB.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från Lärande i
Sverige AB.

Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Helena Berggren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum
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§ 50
Remiss: Ansökan från IPSL i Lund om godkännande som
huvudman för grundskola i Lunds kommun
Dnr BSÖ 2014/0188
Sammanfattning
Från Skolinspektionen har ansökan från IPSL i Lund ek. för. (som gjort ansökan
till Bolagsverket om namnändring till Lund International School) kommit till
Lunds kommun för yttrande. Barn- och skolnämnd Lund Öster ska lämna
yttrande till utbildningsförvaltningen som har det formella remissansvaret i
kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från (Skolinspektionen dnr 31-2014:879)
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 18 februari 2014.

Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar avslag av förvaltningens förslag med följande yrkande.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att planera för detta. Vid en
etablering av fristående enheter är det svårt, för att inte säga omöjligt att på ett
förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar lundabornas behov.
Som nämnd måste vi ta ansvar för hela kommunens skolverkshet.
Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation och
skolor.
Vi föreslår att som svar på remissen anföra följande,
BSN Lund Öster föreslår att beslutande instans att avslå framställan från IPSL i
Lund.
Eva Strand (S) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Yanira Difonis
(MP) och Helena Berggren (V) bifall till Tord Perssons (S) yrkande.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar med instämmande av Charlotte Svanberg (M),
Karin Nilsson (C), Johanna Anehus (M), Yvonne Kedström (FP) och Aleksander
Mlynarczyk (KD) bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum
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Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
med fleras yrkande.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande
propositionsordning.
Ja till Carolina Nordbecks (FP) yrkande
Nej till Tord Perssons (S) yrkande.
Omröstningen utfaller med 6 röster för och 5 röster emot.
Charlotte Svanberg (M) Ja
Karin Nilsson (C) Ja
Johanna Anehus (M) Ja
Yvonne Kedström (FP) Ja
Alesander Mlynarczyk (KD) Ja
Tord Persson (S) Nej
Eva Strand (S) Nej
Kenth Andersson (S) Nej
Yanira Difonis (MP) Nej
Helena Berggren (V) Nej
Carolina Nordbeck (FP) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP)
m fl att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från IPSL
i Lund.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att fastställa remissyttrande till utbildningsnämnden över ansökan från IPSL i
Lund ek. för.

Reservationer
Tord Persson (S), Eva Strand (S), Kenth Andersson (S) Yanira Difonis (MP) och
Helena Berggren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum
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§ 51
Revidering av information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar
Dnr BSÖ 2014/0246
Sammanfattning
Revidering av ”Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds
kommun med tillämpningsanvisningar” gällande morgonomsorg 10-12 år med
anledning av en dom i Förvaltningsrätten i Malmö 2014-01-28.
Under Punkten ”Föräldrar med barn som är i behov av omsorg på tider utöver
ordinarie öppettider kan efter särskild prövning beviljas detta” ändras till
”Föräldrar med barn som är i behov av omsorg på tider utöver ordinarie
öppettider kan efter individuell bedömning beviljas detta enligt 14 kap 5 § och
14 kap 8 § skollagen”.

Beslutsunderlag
Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamhet, pedagogiska
omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar
rev 2012-02-29
Skollagen 14 kap 5 §
Skollagen 14 kap 8 §
Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 9460-13, dom 2014-01-28
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 25 februari 2014

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att tillställa Barn- och skolnämnd Lund stad förslaget till ändring av
”Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten,
pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar” för deras yttrande.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltning Lund stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

