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Delårsrapport 1 med prognos för 2007
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSF Norr -3,6 mkr(del 1)
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSF Söder 1,5 mkr(del 2)
samt
att översända dessa till Kommunstyrelsen
Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar att nämnden ska besluta enligt följande:
1. att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSF Norr -3,6 mkr (del 1)
2. att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSF Söder 1,5 mkr (del 1)
3. att påtala för förvaltningen att det underlag som nämnden erhållit från BSF Söder är
svårbegripligt, samt att uppdra åt förvaltningen att inför nästa delårsrapport framställa ett
dokumenterande underlag som tydligt visar var de prognostiserade avvikelserna väsentligen
härrör från
4. att uppdra åt förvaltningarna att upprätta ett extra periodbokslut (tertialbokslut) per 2007-04-30
med tillhörande årsprognos samt att redovisa detta senast vid nämndens junisammanträde
5. att uppdra åt förvaltningen (BSF Söder) att snarast vidta nödvändiga åtgärder för att de
prognostiserade underskotten för förskolan Blåtunga samt Tunaskolans högstadium inte ska
uppstå samt
6. att översända delårsrapporterna till Kommunstyrelsen
Anders Ebbesson (mp) yrkar bifall till att-satserna 1, 2, 4, och fem och avslag till att-sats 3.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i fem minuter för partiöverläggningar.
Yrkanden
Johan Richter (fp) instämmer i Karl-Axel Axelssons (m) yrkande.
Monica Molin (s) yrkar för den socialdemokratiska gruppen bifall till att-satserna 1 och 2 och avslag till
att-satserna 3 och 5 och bifall till att-sats 6.
Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Monica Molins yrkande.
Beslutsgång
Det finns tre förslag: Karl-Axel Axelssons och Johan Richters yrkande, Monica Molins m fl yrkande på
att-satserna 1,2, 4 och 6 samt Anders Ebbessons yrkande på att-satserna 1, 2, 4, 5 och 6. Ordföranden
ställer proposition på förslagen och finner att:
Nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel Axelssons m fl yrkande

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSF Norr -3,6 mkr (del 1)
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSF Söder 1,5 mkr (del 1)
att påtala för förvaltningen att det underlag som nämnden erhållit från BSF Söder är svårbegripligt,
samt att uppdra åt förvaltningen att inför nästa delårsrapport framställa ett dokumenterande
underlag som tydligt visar var de prognostiserade avvikelserna väsentligen härrör från
att uppdra åt förvaltningarna att upprätta ett extra periodbokslut (tertialbokslut) per 2007-04-30
med tillhörande årsprognos samt att redovisa detta senast vid nämndens junisammanträde
att uppdra åt förvaltningen (BSF Söder) att snarast vidta nödvändiga åtgärder för att de
prognostiserade underskotten för förskolan Blåtunga samt Tunaskolans högstadium inte ska
uppstå samt
att översända delårsrapporterna till Kommunstyrelsen
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Förslag till överföring av budgetavvikelse från 2006-2007 för BSF Norr och BSF Söder
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner ansökan om överföring av
budgetavvikelsen vid sammanträdet 2007-04-26
att godkänna BSF Norrs förslag om överföring av medel motsvarande tilläggsanslaget i
budgetavvikelse från 2006 till 2007 tas till projekt Mötesplatser Norr med 71 tkr, resultatenheterna
med 1 758 tkr, samt att Klosters avbetalningsplan på 156 tkr finansieras med medel från
oförutsedda behov
att godkänna BSF Söders förslag om överföring av medel med 3 329 tkr att finansieras med
tilläggsanslaget på 1 317 tkr samt förväntat överskott på 1 500 tkr och 512 tkr från ofördelade
medel
Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar för majoritetens räkning:
Under förutsättning att Kommunfullmäktige 07-04-26 beviljar nämnden överföring av 2006 års
budgetavvikelser i enlighet med Kommunstyrelsens förslag:
att godkänna BSF Norrs förslag (enligt tjänsteskrivelsen)
att Vikingaskolans intendentur skall bära med sig sitt påverkbara underskott (-298 tkr)
att Källbystugan skall bära med sig sitt påverkbara underskott (-111 tkr)
att båda dessa verksamheter skall upprätta en plan för att inarbeta underskottet enligt samma principer
som tidigare fastslagits för BSN Norr
att i övrigt besluta om överföring av medel för BSF Söders verksamheter i enlighet med
tjänsteskrivelsens kolumn 2, totalt 2920 tkr, varav 1 317 tkr finansieras genom tilläggsanslaget från
Kommunfulläktige, 1 500 tkr från förväntat överskott samt resterande del (103 tkr) finansieras av
medel reserverade för oförutsedda behov.
Anders Ebbesson (mp), Monica Molin (s) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar enligt förvaltningens förslag.
Johan Richter (fp) och Börje Hansson (c) yrkar bifall till Karl-Axel Axelssons (m) yrkande.
Beslutsgång
Det finns två förslag: Karl-Axel Axelssons (m) yrkande och Anders Ebbessons, m fl yrkande enligt
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Karl-Axel Axelssons yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar under förutsättning att Kommunfullmäktige 07-04-26 beviljar
nämnden överföring av 2006 års budgetavvikelser i enlighet med Kommunstyrelsens förslag:
att
att
att
att
att

godkänna BSF Norrs förslag (enligt tjänsteskrivelsen)
Vikingaskolans intendentur skall bära med sig sitt påverkbara underskott (-298 tkr)
Källbystugan skall bära med sig sitt påverkbara underskott (-111 tkr)
båda dessa verksamheter skall upprätta en plan för att inarbeta underskottet enligt samma principer
som tidigare fastslagits för BSN Norr
i övrigt besluta om överföring av medel för BSF Söders verksamheter i enlighet med
tjänsteskrivelsens kolumn 2, totalt 2920 tkr, varav 1 317 tkr finansieras genom tilläggsanslaget från
Kommunfulläktige, 1 500 tkr från förväntat överskott samt resterande del (103 tkr) finansieras av
medel reserverade för oförutsedda behov

Reservation
Anders Ebbesson (mp), Monica Molin (s) och Ibrahim Kakahama (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Över- och underskott för BSF Söder 2006 - återremiss
Barn- och skolförvaltning Söders förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av över- och underskott för BSF Söder och lägga den till handlingarna.
Yrkanden
Johan Richter (fp) och Karl-Axel Axelsson (m) yrkar att nämnden med godkännande lägger rapporten till
handlingarna.
Anders Ebbesson (mp), Monica Molin (s) och Börje Hansson (c) yrkar bifall till ovanstående yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Richters m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av över- och underskott för BSF Söder och lägga den till handlingarna.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Prioriteringslista för samordnad lokalförsörjning 2007-2010
DnrBSL2007/0054
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har översänt Prioriteringslista, daterad 2007-03-29 för yttrande till BSN Lunds stad.
Av yttrandet ska framgå vilken inbördes rangordning den egna nämnden har för projekt inom sitt
verksamhetsområde. Det bör också framgå om nämnden har en annan uppdelning av sina projekt än den
i remissförslaget eller om det finns projekt som bör utgå eller tillkomma på listan.
Beslutsunderlag
”Förslag till Prioriteringslista för samordnad lokalförsörjning 2007-2010” -Remiss 2007-04-04 från
Centrala skolförvaltningen
Barnkonsekvensanalys
Förslaget innebär att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet. Den föreslagna prioriteringslistan
syftar till att tillgodose barns intressen genom att göra det möjligt att uppföra nödvändigt tillskott av
lokaler.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar att som yttrande till Utbildningsnämnden framföra följande
synpunkter:
att

godkänna den föreslagna prioriteringsordningen av prioriteringslistan för samordnad
lokalförsörjning 2007-2010 med tillägg av 8 platser på Trollebergsvägen från 2009

att

begära anslag för täckning av inköp av inventarier till fyra avdelningar förskola med 1100 tkr samt
för ökade driftskostnader för fritidshemsintegreringen på Vikingaskolan och anpassning av
Blåtunga till förskoleverksamhet för en investeringskostnad som beräknas uppgå till 855 tkr

att

begära inventarieanslag för tre avdelningar förskola samt driftskostnad för lägenhetsförskola i kv
Öresund (kostnaden kompletteras i efterskott)

att

begära inventarieanslag och driftskostnader för 8 platser på Trollebergsvägen (inventarieanslaget
ca 120.000:-, driftskostnad (lokaler) ca 144.000:-/år)

att

tillstyrka det nya förslaget om ökad tillbyggnad av befintliga idrottslokaler på Fågelskolan samt
begära täckning för merinvesteringen på ca 3 100 tkr samt anslag för täckning av tillkommande
driftskonsekvenser

Yrkanden
Monica Molin (s), Karl-Axel Axelsson (m), Johan Richter (fp), Bo Alfredsson (m), Börje Hansson (c),
Ibrahim Kakahama (v) och Agnes Borg (kd) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande i enlighet med tjänsteskrivelsen och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar att som yttrande till Utbildningsnämnden framföra följande
synpunkter:
att godkänna den föreslagna prioriteringsordningen av prioriteringslistan för samordnad
lokalförsörjning 2007-2010 med tillägg av 8 platser på Trollebergsvägen från 2009
att

begära anslag för täckning av inköp av inventarier till fyra avdelningar förskola med 1100 tkr samt
för ökade driftskostnader för fritidshemsintegreringen på Vikingaskolan och anpassning av
Blåtunga till förskoleverksamhet för en investeringskostnad som beräknas uppgå till 855 tkr

att

begära inventarieanslag för tre avdelningar förskola samt driftskostnad för lägenhetsförskola i kv
Öresund (kostnaden kompletteras i efterskott)

att

begära inventarieanslag och driftskostnader för 8 platser på Trollebergsvägen (inventarieanslaget
ca 120.000:-, driftskostnad (lokaler) ca 144.000:-/år)

att

tillstyrka det nya förslaget om ökad tillbyggnad av befintliga idrottslokaler på Fågelskolan samt
begära täckning för merinvesteringen på ca 3 100 tkr samt anslag för täckning av tillkommande
driftskonsekvenser

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010 med budget 2008 för Barn- och skolnämnd Lunds
stad
Budgetframställan
1.
2.
3.
4.
5.

Konsekvenser av beslutad resursram
Preliminär fördelning av resursramen på verksamhetsområden
Mål för verksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Investeringsbudget

Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2008-2010 med budget 2008
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2008 med 3 mkr till följd av ökade
kostnader för förberedelseklassverksamheten och1,4 mkr för skolbarnsomsorg för elever i
särskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2008 med 2,8 mkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader
Yrkanden
Mål
Johan Richter (fp), Börje Hansson (c) och Karl-Axel Axelsson (m) yrkar att nämnden måtte besluta
föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:
att anta den borgerliga gruppens förslag till mål (bilaga 1).
Anders Ebbesson (mp) yrkar för s, v och mp att nämnden måtte besluta föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige:
att anta mål enligt bilaga 2.
Beslutsgång
Det finns två förslag: Yrkande enligt Johan Richter (fp), Börje Hansson (c) och Karl-Axel Axelsson (m)
och yrkande enligt Monica Molin (s), Anders Ebbesson (m) och Ibrahim Kakahama (v). Ordföranden
ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med Johan Richters, Börje
Hanssons och Karl-Axel Axelssons förslag.
Reservation
S, v och mp reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3).

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över ekonomiska ramar
Karl-Axel Axelsson (m), Börje Hansson (c), Johan Richter (fp) yrkar:
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2008-2010 med budget 2008
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2008 med 3 mkr till följd av ökade
kostnader för förberedelseklassverksamheten
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2008 med 2,8 mkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader
Anders Ebbesson (mp) yrkar för s, v och mp :
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2008-2010 med budget 2008
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram med 11 194 tkr för att kunna bibehålla kvalitén
inom verksamhetsområdet
Johan Richter (fp) och Börje Hansson (c) instämmer i Karl-Axels Axelssons yrkande.
Anders Ebbesson (mp) yrkar avslag på Karl-Axel Axelssons yrkande.
Monica Molin (s) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar bifall till Anders Ebbessons yrkande.
Beslutsgång
Det finns två förslag: Karl-Axel Axelssons (m), Börje Hanssons (c) och Johan Richters (fp) yrkande och
Anders Ebbessons (mp), Monica Molins (s) och Ibrahim Kakahamas (v) yrkande. Ordföranden ställer
proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel Axelssons m.fl.
förslag.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:
att anta mål för nämnden enligt det borgerliga förslaget (bilaga 1)
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2008-2010 med budget 2008
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2008 med 3 mkr till följd av ökade
kostnader för förberedelseklassverksamheten
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2008 med 2,8 mkr till följd av
ej kompenserade lokalkostnader
Reservation
S, v och mp reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3).
Protokollsanteckning
Monica Molin (s), Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) inkommer med följande
protokollsanteckning:
”I det ansträngda ekonomiska läget som Lunds kommun befinner sig i är vi medvetna om att det vid en
samlad bedömning av alla nämnders ekonomiska förutsättningar och behov kan bli omöjligt att i
kommunfullmäktige vidhålla tilläggsyrkandet. ”

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57
LundaEko - Lunds program för ekolologiskt hållbar utveckling - redovisning 2006
Dnr BSL 2007/0033
Sammanfattning
Miljö- och hälsoutskottet har beslutat att begära in redovisning av vilka åtgärder som planerats och
genomförts med anledning av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling under 2006.
Nämndsbeslutad redovisning ska vara inlämnad till Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott senast
2007-04-30.
Beslutsunderlag
Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling (KF § 48/2006).
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut § 8/2007.
Barn- och skolförvaltning Norr och Söders tjänsteskrivelse av den 2 april 2007.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys anses inte relevant i detta ärende utan behandlas i respektive åtgärd.
Barn- och skolförvaltning Norrs och Söders förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen och översända den till kommunens miljö- och hälsoutskott
Yrkanden
Monica Molin (s), Börje Hansson (c), Karl-Axel Axelsson (m), Anders Ebbesson och Ibrahim Kakahama
(v) instämmer i förvaltningens förslag.
Anders Ebbesson (mp) yrkar utöver detta att förvaltningen får i uppdrag att under hösten 2007 redovisa
förvaltningens miljöarbete inom ramen för LundaEko.
Karl-Axel Axelsson (m), Börje Hansson (c), Ibrahim Kakahama (v) och Monica Molin instämmer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen och översända densamma till kommunens miljö- och hälsoutskott och
att uppdra åt förvaltningen att under hösten 2007 redovisa förvaltningens miljöarbete inom ramen för
LundaEko

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun - remissvar
Dnr BSL 2007/0035
Sammanfattning
I utvecklingsprogrammet för Lunds kommun har kultur- och fritidsnämnden ansvar för
utvecklingsområdet ”Lund som framtidens kulturstad”. Uppdragets inriktning har varit att utarbeta en
kulturpolitisk strategi för Lunds kommun där kulturpolitiken ska ingå som en integrerad del i
kommunens utvecklingsarbete och samspela med andra politikområden. Den kulturpolitiska strategin är
det politiska uppdraget till nämnderna som klargör inriktningen på lång sikt. Strategin har nu översänts
som remiss. Strategin kommer att konkretiseras i en handlingsplan.
Den kulturpolitiska strategin ska utgöra en plattform för utveckling av projektet Lund Kulturhuvudstad
2014.
I nämndernas remissyttrande vill kultur- och fritidsförvaltningen ha synpunkter på följande frågor:
•
•
•

Vilka strategiska områden ligger särskilt nära er nämnds ansvarsområden?
Vilket stöd behöver nämnden och förvaltningen, inom dessa områden, för att strategin ska få
genomslagskraft?
Finns det strategiska områden eller insatsområden som ni saknar?

Den kulturpolitiska strategin är uppbyggd kring fyra strategiska områden: att utveckla sina talanger, att
leva på sitt skapande, att attraheras av kultur och att uppleva varandras kulturarv. Till varje strategiskt
område kopplas ett antal insatsområden.
Beslutsunderlag
• Remiss - Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun, tjänsteskrivelse från Kultur- och
fritidsförvaltningen
• Kulturpolitisk strategi - remissversion
• Tjänsteskrivelse från Barn- och skolförvaltningarna Norr och Söder
Barnkonsekvensanalys
Förslaget till kulturpolitisk strategi stämmer väl överens med Barnkonventionen, som i t.ex. artikel 31,
som behandlar barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation och rätt att fritt delta i det kulturella
och konstnärliga livet. Tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig
verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet ska uppmuntras.
Barn- och skolförvaltningarna Norrs och Söders förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över remissen Kulturpolitisk strategi för Lunds
kommun
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Yrkanden
Börje Hansson (c) yrkar för den borgerliga gruppen att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till yttrande med tillägg ”att det är mycket angeläget att barn och ungdom får ökad tillgång till
kulturupplevelser och att de dessutom stimuleras till ett aktivt kulturutövande. Viktigt är också att barn
och ungdom i förskola/skola får tillfälle att både uppleva och kritiskt granska de olika kulturyttringar
som finns i samhället. Detta gäller inte minst inom områdena litteratur, bild och film”.
Anders Ebbesson (mp) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Monica Molin (s) instämmer i Anders Ebbessons yrkande.
Daniel Johansson (s), Laila Gribel (m), Karl-Axel Axelsson (m), Bo Alfredsson (m), Vlasta Sabljak (s),
Mats Nilsson (s) och Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Börje Hanssons (c) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Börje Hanssons m fl förslag och på Anders Ebbessons och Monica
Molins yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Börje Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över remissen Kulturpolitisk strategi för Lunds
kommun med tillägg
att att det är mycket angeläget att barn och ungdom får ökad tillgång till
kulturupplevelser och att de dessutom stimuleras till ett aktivt kulturutövande. Viktigt är också att
barn och ungdom i förskola/skola får tillfälle att både uppleva och kritiskt granska de olika
kulturyttringar som finns i samhället. Detta gäller inte minst inom områdena litteratur, bild och
film
Protokollsanteckning
Enligt min mening har den Kulturpolitiska strategin fått en felaktig utformning. Ett program som endast
är tänkt att vara visionärt och som ska konkretiseras senare, tjänar inget på att vara så långt. Att involvera
kommunens tjänstemän och politiker i utarbetandet av ett så långt program, utan konkreta riktlinjer för
kulturpolitiken, måste betraktas som en felanvändning av resurser.
Johan Richter (fp)
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§8
Förslag till skolbarnomsorg för särkskolans elever vid Humleboskolan
Bakgrund
Höstterminen 2006 flyttade särskolan vid Palettskolan till Humleboskolan. I samband med detta
diskuterades att skolbarnomsorg på sikt skulle kunna erbjudas eleverna i anslutning till
skolverksamheten. Inför innevarande läsår fanns det av tidsskäl inte möjlighet att lösa det.
Övervägande
Flera föräldrar har sedan aktualiserat frågan och diskussion har förts med utbildningskansliet och de
samverkanskommuner som har barn placerade på Humleboskolan. Inblandade parter är överens om att
skolbarnomsorg bör erbjudas de elever som så önskar från och med läsåret 2007/08. Hur många elever
som verksamheten kommer att omfatta till hösten är inte klart i dagsläget men verksamheten kan med
fördel starta med ett litet antal barn och successivt byggas ut. Beslut bör fattas snarast för att besked ska
kunna lämnas till föräldrarna och för att personal ska kunna rekryteras till verksamheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att skolbarnomsorg får inrättas för eleverna vid särskoleverksamheten på Humleboskolan från och
läsåret 2007/08
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att skolbarnomsorg får inrättas för eleverna vid särskoleverksamheten på Humleboskolan från och
läsåret 2007/08 i enlighet med förvaltningens förslag
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§9
Svar på skrivelse från Skolverket med redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av
anmälan till Skolverket angående avgiftsfri utbildning i grundskolan
Dnr BSL2007/0060
Sammanfattning
Skolverket kritiserar Lunds kommun för att inte ha uppfyllt författningarnas krav avseende avgiftsfri
utbildning i grundskolan. Lunds kommun ombeds därför lämna en redovisning över vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av beslutet. Redovisningen skall avse dels åtgärder i det aktuella ärendet, dels
generella åtgärder i utvecklande och förebyggande syfte
Beslutsunderlag
Skolverkets skrivelse Dnr 51-2005:2415
Barn- och Skolnämnd Lund Stads tjänsteskrivelse 2007-04-18
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och Skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som svar på Skolverkets skrivelse
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som svar på Skolverkets skrivelse
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§ 10
Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund
Dnr BSL 2007/0038
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9
(Golfbana)
Beslutsunderlag
Barn- och Skolnämnd Lund Stads tjänsteskrivelse 2007-04-16
Barnkonsekvensanalys
Innebär förslaget att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja
Nej
Motivering: Det föreslagna planprogrammet syftar till att tillgodose barns intressen genom att göra det
möjligt att uppföra nödvändigt tillskott av lokaler och utemiljö för förskola/skola samt trafiksäkra
skolvägar i anslutning därtill.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och Skolnämnd Lund stad beslutar
att

under förutsättning av att det inte av arkeologiska skäl finns problem att bebygga den tilltänkta
tomten med en förskola/skola, med tillstyrkan överlämna BSF Norrs tjänsteskrivelse som sitt
yttrande över detaljplan för Ladugårdsmarken 5:9 mm i Lund

Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar:
att överlämna BSF Norrs tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för Ladugårdsmarken 5:9
mm i Lund
Börje Hansson (c), Agnes Borg (kd), Anders Ebbesson (mp), Karl-Axel Axelsson (m) och Monica Molin
(s) för hela den socialdemokratiska gruppen, yrkar bifall till Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställe proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna BSF Norrs tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för Ladugårdsmarken 5:9
mm i Lund
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§ 61
Detaljplan för Östra Torn 26:15 (Spelmansvägen - Utmarksvägen)
Dnr BSL2007/0050
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för Östra Torn 26:15 för yttrande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling PÄ 36/2005, upprättad 2007-02-02
Centrala skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2007
Barn- och skolförvaltning Söders förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslutar
att instämma i förslaget till yttrande från Centrala skolförvaltningen avseende Detaljplan för Östra
Torn 26:15.
Yrkanden
Lars Hansson (fp) instämmer i tjänsteförslaget med tillägget ”, med undantag av barnkonsekvensanalysen
som inte är i samklang med yttrandet i övrigt.”.
Monica Molin (s), Karl-Axel Axelsson (m), Anders Ebbesson (mp), Ibrahim Kakahama (v), Bo
Alfredsson (m), Agnes Borg (kd) och Laila Gribel (m) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att instämma i förslaget till yttrande från Centrala skolförvaltningen avseende Detaljplan för Östra
Torn 26:15 med undantag av barnkonsekvensanalysen som inte är i samklang med yttrandet i
övrigt
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§ 62
Detaljplan för Väduren 1 och 9 (Dalbyvägen, Tellusgatan)
Dnr BSL 2007/0050
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan för Väduren 1 och 9 m fl mellan
Dalyvägen och Tellusgatan.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling PÄ 6/2003a, upprättad
2007-03-05
Centrala skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2004-04-02.
Barn- och skolförvaltning Söders förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att instämma i förslaget till yttrande från Centrala skolförvaltningen
avseende Detaljplan för Väduren 1 och 9 m fl i Lund.
Yrkanden
Börje Hansson (c), Karl-Axel Axelsson (m), Ibrahim Kakahama (v) och Mats Nilsson (s) för den
socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till yttrande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
instämma i förslaget till yttrande från Centrala skolförvaltningen avseende Detaljplan för Väduren
1 och 9 m fl i Lund.
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§ 63
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Barn- och skolförvaltning Norr:
Protokoll arbetsutskottet, 2007-03-07, § 3, nr 3
Ledighet för elev, nr 2-3
Personalärenden: 65-87
Barn- och skolförvaltning Söder:
Personalärenden 169-197
Ekonomiärenden
Barn- och elevärenden 8
Övrigt
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten
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§ 64
Information från nämndens ledamöter
Daniel Johansson (s) rapporterar från förskolekonferenserna på Grynmalaregården och Tvärflöjten.
Frågan om missbruksproblem, m.m. hade diskuterats och hur problemen ska behandlas. Lars Hansson
svarar att samverkansgruppen bestående av chefer, närpolisen och kyrkan ska sammanträffa och frågan
diskuteras på nästa presidiemöte och arbetsutskott.
Ett krismöte om situationen i centrum beträffande missbruksproblem kommer att hållas den 3 maj på
Vårfruskolan. Patrick Oliveira Granell kommer att gå dit.
Carl Ling (m) rapporterar från förskolekonferens vid Toppens förskola.
Agnes Borg (kd) rapporterar från skolkonferens på Höjebroskolan.
Monica Molin (s) har besökt Kommunal Skolriksdag i Älvsjö 27-28 mars. Hon återkommer med en
skriftlig rapport.
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§ 65
Anmälningar
Till nämnden anmäles följande ärenden:
•

Anmälan av lokaler för undervisning gällande förskolan Tornastugan, Vallkärra Torn 19:2

•

Avtal om utbildning för forskarstuderande

•

Ansökan om att få starta förskola till hösten 2007, Freinetskolan i Lund

•

Förskole- och skolkonferensprotokoll

•

Protokoll från samverkansgrupperna BSF Norr och BSF Söder
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§ 66
Information från förvaltningscheferna
Lena Leufstedt:
•

Rapport om Förslag till ansvarsfördelning med beaktande av nämndernas remissyttranden och
vilka funktioner som föreslås ligga på Lunds stad.

•

Lokalfrågan beträffande förvaltningarna Norr och Söder.

•

Utveckling: Reggio Emilia-inspirerade studieresor planeras till Roskilde och Köpenhamn tisdagen
den 22 maj och måndagen den 4 juni. Nämndens ledamöter och ersättare är välkomna att följa
med.

•

Redovisning av UPP-projektet Aktiv flerspråkighet har genomförts.

•

Demokratiprojektet den 31/5 14.00-16.00.
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Bilaga 1
Förslag EVP-mål för nämnden:
Fullmäktigemål
Nämndsmål

1. Det nationella uppdraget ska fullgöras med goda resultat, hög kvalitet och hög effektivitet.
Kunskapsmålen ska sättas i fokus.
Skolan ska ge goda kunskaper enligt tydliga bedömningskriterier och med bästa resultat nationellt.
Fler elever ska nå målen.
Utbildningen ska anpassas till varje individs förutsättningar och med stor valfrihet för den enskilde.
Utbildningen ska präglas av ökad internationell samverkan, inte minst inom närregionen.
Resurserna ska utnyttjas effektivt.

2. Lugn, trygghet och arbetsro ska prägla våra skolor och förskolor
Elever och personal ska må fysiskt och psykiskt bra.
Mångfald och olikheter ska respekteras.
Mobbning, våld eller droger skall inte förekomma. Evidensbaserade metoder ska användas

3. Elever, föräldrar och personal ska ha ökade möjligheter till insyn, delaktighet och påverkan.
Skolkonferenser och annan närdemokrati ska utvecklas.
Skolan ska vara öppen mot det omgivande samhället.
Skolans/förskolans verksamhet ska så långt möjligt motsvara elevernas och föräldrarnas
förväntningar.

4. Planering, styrning och uppföljning ska förenklas och förbättras.
Onödigt administrativt arbete ska elimineras. Omfattningen av central detaljstyrning och centrala
återrapporteringskrav ska minska kraftigt.
Kvalitetsarbetet ska decentraliseras. Arbetet ska vara enkelt, lokalt anpassat och ha en styrande
funktion.
Den strategiska planeringen för personal, lokaler m m ska utvecklas.

5. Skolan och förskolan ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Skolans verksamhet ska bidra till att bygga ett miljömässigt hållbart samhälle.

Skolan skall ge barn och ungdomar en möjlighet att upptäcka och förstå
betydelsen av en långsiktig hållbar livsstil.
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Bilaga 2

Förslag EVP-mål för nämnden:
S, V och MP yrkar att nämnden skall föreslå KF att fastställa
nedanstående mål:
Fullmäktigemål
Nämndsmål

1. Det nationella uppdraget ska fullgöras med goda resultat, hög kvalitet och hög
effektivitet.
Skolan ska utifrån en gemensam kunskapssyn och tydliga bedömningskriterier ge goda kunskaper med
bästa resultat nationellt.
Utbildningen ska anpassas till varje individs förutsättningar och med stor valfrihet för
den enskilde.
Utbildningen ska ha fokus på språklig utveckling.
Utbildningen ska präglas av ökad internationell samverkan./

2. Lugn, trygghet och arbetsro ska prägla // skolor och förskolor
Elever och personal ska må fysiskt och psykiskt bra.
Mångfald och olikheter ska respekteras och bejakas.
Diskriminering, mobbning, våld och droger skall inte förekomma. //

3. Elever, föräldrar och personal ska ha möjligheter till insyn, delaktighet och
påverkan.
Skolkonferenser och annan närdemokrati ska utvecklas.
Skolan ska vara öppen mot det omgivande samhället.
Skolans/förskolans verksamhet ska // motsvara elevernas och föräldrarnas
förväntningar.

4. Skolan och förskolan ska främja en långsiktigt hållbar utveckling.
Skolans verksamhet ska bidra till att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle.
Skolan skall ge barn och ungdomar insikt i betydelsen av en långsiktig hållbar livsstil.

Justeringsmännens signatur
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