LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-06-13

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid: Svaneskolan, kl 18.00-21.30
Ledamöter:

Lars Hansson (fp) ordförande
Karl-Axel Axelsson (m) vice ordförande
Anders Ebbesson (mp) 2:e vice ordförande
Christer Wallström (fp)
Börje Hansson (c)
Agnes Borg (kd)
Monica Molin (s)
Mats Nilsson (s)
Ibrahim Kakahama (v)

Ersättare:

Frank Falkestav (m), tjänstgörande för Bo Alfredsson (m)
Carl Ling (m), tjänstgörande för Laila Gribel (m)
Johan Richter (fp)
Katikka Gasper Ståhl (fp)
Anna Johansson (c)
Laurent Lawson (s) tjänstgörande för Daniel Johansson (s)
Mats Lindén (s) tjänstgörande för Vlasta Sabljak (s)
Per-Arne Lundgren (s)
Gösta Eklund (v)

Övriga närvarande:

Lena Leufstedt, förvaltningschef
Karin Sandberg, förvaltningschef
Thomas Ekstedt, utvecklingsledare
Mats Jönsson, utvecklingsledare
Helén Engström, utvecklingsledare
Ann-Britt Svensson, ekonom
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
Bengt Andersson, Lärarförbundet
Annika Kristiansson, Lärarförbundet
Laila Nilsson, Kommunal

Utses att justera:

Mats Nilsson (s) med Laurent Lawson (s) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Barn- och skolkontor Norr den 20/6 2007

Underskrifter

Paragrafer: §§ 68-75

Sekreterare ........................................................
Suzanne Olsson
Ordförande ........................................................
Lars Hansson
Justerande ...........................................................
Mats Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: BSN Lunds stad
Sammanträdesdatum: 2007-06-13
Datum för anslags
uppsättande: 2007-06-21

Datum för anslags
nedtagande: 2007-07-12

Förvaringsplats
för protokollet: BSN Norr, Nöbbelövsvägen 21
Underskrift

..................................................................
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
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§ 68
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Rapport angående barngruppernas storlek
Ärendet
Rapport från Barn- och skolförvaltningarna Norr och Söder angående den aktuella situationen gällande
antal barn i kommunal förskoleverksamhet, lokalsituationen och antal barn placerade på förskolorna
inom Norr och Söder samt deras förhållande till normen: 11 barn i småbarnsgrupper och 16 för de större
barnen.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Yttrande angående förslag till direkt skolpeng för förskola och grundskola
Dnr BSL 2007/0070
Bakgrund/ beslut
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2007 att uppdra åt kommunstyrelsen
att påbörja en utredning med inriktning att införa en direkt skolpeng med verkställande vårterminen
2008
att resurserna till förskolor och skolor ska ha en socioekonomisk viktning
att resurserna som fördelas utanför pengsystemet ska hållas på en miniminivå och endast omfatta
sådana resurser som svårligen kan delas ut till skolorna
att det i utredningen tas hänsyn till förutsättningarna för barn med särskilda behov
att skolornas nuvarande system för lokalkostnader anpassas till resursfördelning med direkt skolpeng
att ge kommunstyrelsen uppdraget att genomföra utredningen i samråd med berörda nämnder och
representanter för de fristående skolorna
att utredningen ska innehålla förslag på organisatoriska, ekonomiska och tidsmässiga
förutsättningar för genomförandet av beslutet.
Förslaget remitteras för yttrande senast den 30 juni 2007.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till direkt skolpeng för förskola och grundskola, Dnr KS 2006/0846
Yttrande från Barn- och skolförvaltningarna Norr och Söder
Barn-och skolförvaltningarna föreslår att införandet av direkt skolpeng sker i två steg
innebärande
att 2008 fördelas grund- och tilläggsresursen till barn- och skolnämnderna som ges möjlighet att efter
diskussion med verksamhetsansvariga avsätta medel för gemensamma kostnader innan grundoch tilläggsresursen fördelas efter de variabler fullmäktige fastställer och att system för detta ska
finnas tillgängligt senast i september 2007
samt
att ansvarsfördelning mellan fullmäktige, nämnd och verksamhetsansvariga fastställs
att de oklarheter som påpekats måste vara utredda senast i september 2007
att ersättning för särskilda verksamheter fastställs i förhållande till faktisk kostnad
att grundresursen för fritidsklubb bibehålls till 65 procent av fritidshemsersättningen
Förvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som remissvar till kommunstyrelsen angående Förslag till direkt skolpeng för förskola och
grundskola översända ovanstående tjänsteskrivelse
Ajournering
Nämnden ajournerar sig från kl 20.30 - 21.00 för partiöverläggningar

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-06-13

5

Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningarna med uppdrag att till det extra
nämndsammanträdet den 19/6:
A: tydligt specificera bristerna i beräkningsmodellerna
B:
att föreslå förstärkning/förtydligande av beräkningsmodellen för att den ska kunna användas till
simulering
C:
Att göra en bedömning om tilläggsresurserna avseende utländsk bakgrund är rimliga i förhållande
till de kostnader de ska täcka
D: att tjänsteskrivelsen kompletteras i enlighet med den diskussion som förts i nämnden.
Karl-Axel Axelsson (m), Christer Wallström (fp) och Börje Hansson (c) yrkar bifall till Lars Hanssons
yrkande.
Anders Ebbesson (mp) yrkar avslag på ovanstående yrkande, men yrkar att det ska uppdras till
förvaltningarna att ytterligare analysera modellen för beräkning och fördelning av tilläggsresurserna.
Monica Molin (s) yrkar bifall till Anders Ebbessons yrkande med tillägg att tjänsteskrivelsen kompletteras
i enlighet med den diskussion som förts i nämnden.
Ibrahim Kakahama (v) yrkar bifall till Anders Ebbessons yrkande.
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till Monica Molins tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Det finns två yrkanden: Lars Hanssons m fl yrkande och Anders Ebbessons m fl yrkanden. Ordföranden
ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lars Hanssons m fl
yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ärendet återremitteras till förvaltningarna med uppdrag att till det extra nämndsammanträdet den
19/6:
A: tydligt specificera bristerna i beräkningsmodellerna
B:
att föreslå förstärkning/förtydligande av beräkningsmodellen för att den ska kunna användas till
simulering
C:
Att göra en bedömning om tilläggsresurserna avseende utländsk bakgrund är rimliga i förhållande
till de kostnader de ska täcka
D: att tjänsteskrivelsen kompletteras i enlighet med den diskussion som förts i nämnden.
Reservation
S, v, och mp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Yttrande över program till detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i Lunds kommun
(Arenaparken och Klostergårdens idrottsområde)
Dnr BSL 2007/0052
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt programförslag till detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i
Lund. Utbildningsförvaltningen har avgett eget yttrande. BSN Lunds stad har fått förlängd tid för
yttrande till den 15 juni.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets planprogram PÄ 18/2006, upprättad 2007-03-02
Centrala skolkansliets tjänsteskrivelse den 13 april 2007
Barn- och skolförvaltning Söders förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att instämma i Centrala skolförvaltningens yttrande avseende detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i
Lund
Yrkanden
Ibrahim Kakahama (v) yrkar att planen ska omarbetas så att bostadsbyggnationen begränsas till
nuvarande parkeringsplatser.
Anders Ebbesson (mp) instämmer i Ibrahim Kakahamas yrkande.
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med följande tillägg:
att föreslå berörda nämnder/förvaltningar att överväga att inkludera förskolebyggnation i denna plan
genom ett s.k. ”kopplat uppdrag”, d.v.s. byggherren uppför förskolelokaler som en del av
bostadsbyggnationen. Detta kan ge flera fördelar:
• Bostads- och förskolebyggnation kommer att sammanfalla i tiden
• Kostnaden kan hållas nere genom att samma maskinpark, projektplaneringsoverhead, m.m.
utnyttjas för båda byggnationsprojekten
• All byggnation kan få en samplanerad arkitektonisk utformning
Monica Molin (s) och Christer Wallström (fp) instämmer i Karl-Axel Axelssons yrkande.
Christer Wallström (fp) instämmer i Monica Molins och Karl-Axel Axelssons yrkanden.
Beslutsgång
Det finns två förslag: Monica Molins och Karl-Axel Axelssons yrkande och Ibrahim Kakahamas yrkande.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med Monica
Molins m fl yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att instämma i Centrala skolförvaltningens yttrande avseende detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i
Lund
att föreslå berörda nämnder/förvaltningar att överväga att inkludera förskolebyggnation i denna plan
genom ett s.k. ”kopplat uppdrag”, d.v.s. byggherren uppför förskolelokaler som en del av
bostadsbyggnationen. Detta kan ge flera fördelar:
• Bostads- och förskolebyggnation kommer att sammanfalla i tiden
• Kostnaden kan hållas nere genom att samma maskinpark, projektplaneringsoverhead, m.m.
utnyttjas för båda byggnationsprojekten
• All byggnation kan få en samplanerad arkitektonisk utformning
Reservation
Ibrahim Kakahama (v) och Anders Ebbesson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Yttrande över program till Detaljplan för del av Värpinge gård 1 m fl i Lunds kommun
(Norr om Trollebergsvägen)
Dnr BSL 2007/0057
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt programförslag till detaljplan för Värpinge gård 1 m fl i
Lund.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets planprogram PÄ 11/2006, upprättad 2007-02-20.
Barn- och Skolförvaltning Norrs tjänsteskrivelse den 7 maj 2007.
Barn- och Skolförvaltning Norrs förslag till beslut
Barn- och Skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och Skolförvaltning Norrs tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för
del av Värpinge gård 1 m fl i Lund.
Yrkanden
Monica Molin (s), Ibrahim Kakahama (v), Karl-Axel Axelsson (m), Christer Wallström (fp) och Börje
Hansson (c) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och Skolförvaltning Norrs tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för
del av Värpinge gård 1 m fl i Lund.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Barn- och skolförvaltning Norr:
Protokoll arbetsutskottet, 2007-06-07, §§ 7-9, nr 4
Undervisnings- och elevvårdsärenden: 6-7
Personalärenden: 88-127
Barn- och skolförvaltning Söder:
Personalärenden 198 - 261
Ekonomiärenden 4 - 5
Barn- och elevärenden
Övrigt

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Anmälningar
Till nämnden anmäles följande ärenden:
•
•
•
•
•

Redovisning av inkomna klagomålsärenden, BSF Söder
Anmälningar angående grundskoleelevers rätt till särskilt stöd vid Munspelets skola i Lunds
kommun
Angående utökad förhyrning av Runaskolan - skrivelse och svar
Protokoll från Kommunala Handikapprådet
Monica Molins rapport från Skolriksdagen 27-28 mars 2007

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Bordläggning på grund av tidsbrist
Yrkande
Börje Hansson (c) yrkar, på grund av den sena timmen, på bordläggning av de ärenden som det är
möjligt att skjuta på.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Norr beslutar
att till det extra nämndsammanträdet den 19/6 bordlägga:
Uppdrag till förvaltningschefen angående organisationsöversyn
Uppdrag till förvaltningen angående uppföljning av fritidshems- och klubbverksamheten
Fördelning av ytterligare pengar till enskilda grundskolor - BSF Söder
Tertialrapport per 2007-04-30 med helårsprognos
Yttrande beträffande användning av Habo gård samt vilka ekonomiska resurser som skulle kunna
avsättas
Utseende av personuppgiftsombud
Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning
Delegationsplaner: Lunds stad (Norr och Söder), Resurscentrum och tillägg till delegationsplanen
angående detaljplaner (BSF Norr)
Information från nämndens ledamöter
Information från förvaltningscheferna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

