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§ 14
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Årsanalys 2007
Ärendet
Årsanalyserna för 2007 (nämndens ordförande har ordet, förvaltningschefen har ordet, verksamhet och
omvärld, måluppfyllelse, miljöredovisning, personalredovisning och ekonomisk redovisning) föreläggs
nämnden för godkännande.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna årsanalysen för BSF Lunds stad samt översända den till kommunstyrelsen
Yrkande
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till förvaltningens redovisning av årsanalysen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel
Axelssons yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna årsanalysen för BSF Lunds stad samt översända den till kommunstyrelsen
Reservation
Monica Molin (s), Anders Ebbesson (mp), Vlasta Sabljak (s), Daniel Johansson (s), Mats Nilsson (s) och
Ibrahim Kakahama (v) inkommer med nedanstående reservation:
De verksamheter som nu ligger under BSN Lunds Stad redovisar underskott för första gången på mycket länge. Det
sammanfaller med ett majoritetsskifte.
Vi anser att förklaringarna till detta är:
- Budgetminskningar
- Omorganisation
- Direkt skolpeng
- Volymökningar
De tre första punkterna är politiskt och ideologiskt betingade. Förändringarna har skett snabbt och utan tillräcklig
förankring.
Detta har medfört turbulens, oro och kanske även brist på motivation i organisationen.
Den ökade arbetsbelastningen kan ha lett till försämrad styrkraft och försvagad budgetkontroll men också negativ påverkan
på verksamhetens innehåll och kvalitet.
Trots de nedskärningar som redan gjorts visar analysen att goda resultat uppnåtts och att barn och elever mår bra. Vi
tolkar detta som resultat av personalens insatser men är oroade för att resultatet för 2008 kommer att vara påverkat av
den ytterligare reduktion av resurserna till stadens skolor som sjösatts under 2007.
Sjukfrånvaron har också minskat, vilket är mycket positivt. Vi vill dock varna för en backlash.
Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Eftersom de ekonomiska förutsättningarna försämras ytterligare under 2008 kan det bli svårt att uppvisa lika bra
måluppfyllelse i fortsättningen.
Ordföranden skriver att direkt skolpeng har införts för att en större del av resurserna ska hamna ute i verksamheterna.
Inget belägg finns för att denna effekt uppstått och den motverkas dessutom av att den totala mängden resurser i
skolsystemet har minskat på grund av sparbeting för att finansiera skattesänkningen.
Vi ser med oro på utvecklingen!

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

4

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-02-20

§ 16
Ansökan om överföring av budgetavvikelser från 2007 till 2008
Ärendet
1. Budgetavvikelsen totalt: - 12 285 tkr (Norr)
Budgetavvikelsen fördelas på verksamhetsområden enligt följande:
Nettokostnad (tkr)
Verksamhetsområde
Budget
Redovisat
Avvikelse
Förvaltningen gemensamt
3250
3599
-349
Politisk verksamhet
400
378
22
Skolkontoret
8836
8961
-125
Skolskjutsar
2645
3017
-372
Rehabilitering
3000
3441
-441
Förskolan
210928
213472
-2544
Grundskolan
365422
372786
-7364
Särskolan
0
1112
-1112
Summa
594 481
606 766
-12 285
1. Budgetavvikelsen totalt: - 1 631 tkr Söder)
Budgetavvikelsen fördelas på verksamhetsområden enligt följande:
Nettokostnad (tkr)
Verksamhetsområde
Budget
Redovisat
Avvikelse
Förvaltningen gemensamt
634
814
-180
Politisk verksamhet
400
400
0
Skolkontoret
8221
8183
38
Skolskjutsar
800
805
-5
Rehabilitering
691
1189
-498
Förskolan
168017
172563
-4546
Grundskolan
318043
312875
5168
Särskolan
0
1608
-1608
Summa
496 806
498 437
-1 631
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att 1 989 tkr balanseras till BSN Lunds stads budget för år 2008
att hos kommunstyrelsen ansöka om BSN Lunds stads ändrade utgiftsram i 2008 års
investeringsbudget
Yrkanden
Lars Hansson (fp), Monica Molin (s), Karl-Axel Axelsson (m), Börje Hansson (c) och Anders Ebbesson
(mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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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 föreslå kommunstyrelsen att 1 989 tkr balanseras till BSN Lunds stads budget för år 2008
att hos kommunstyrelsen ansöka om BSN Lunds stads ändrade utgiftsram i 2008 års
investeringsbudget

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Föräldraavgifter i skolbarnomsorgen – yttrande till BSN Lund Öster
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Öster har föreslagit att höja föräldraavgiften för skolbarnsomsorg för 10-12åringar så att den motsvarar den av riksdagen fastställda maxtaxan. Ärendet kommer att behandlas i
kommunfullmäktige, eftersom det är fullmäktige som fastställer taxa för barnomsorg och
skolbarnsomsorg efter förslag från kommunstyrelsen. Barn- och skolnämnd Lund Öster har översänt
förslaget för yttrande till Barn- och skolnämnd Lunds stad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2008-01-03 från BSF Lund Öster (Bil 1)
Skrivelse 2007-12-18 från barn- och skolnämnd Lund Östers ordförande Carolina Nordbeck. (Bil 2)
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrande till BSN Lund Öster i enlighet med förvaltningens synpunkter
Yrkanden
Monica Molin (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att nämnden måtte föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte höja föräldraavgiften enligt förslag från BSN
Lund Öster.
Agnes Borg (kd) och Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar bifall till Monica Molins
yrkande.
Lars Hansson (fp) yrkar att nämnden, med tillstyrkan av Carolina Nordbecks förslag, ska överlämna
förvaltningens yttrande till BSN Lund Öster.
Börje Hansson (c) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Det finns två förslag: enligt Monica Molins m fl yrkande och Lars Hanssons m fl yrkande. Ordföranden
ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja för bifall till Lars Hanssons m fl yrkande
Nej för bifall till Monica Molins m fl yrkande

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot
Karl-Axel Axelsson (m)
Bo Alfredsson (m)
Laila Gribel (m)
Christer Wallström (fp)
Börje Hansson (c)
Agnes Borg (kd)
Monica Molin (s)
Daniel Johansson (s)
Vlasta Sabljak (s)
Mats Nilsson (s)
Ibrahim Kakahama (v)
Anders Ebbeson (mp)
Lars Hansson (fp)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
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Nej Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
6

7

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrande till BSN Lund Öster i enlighet med förvaltningens synpunkter och
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte höja föräldraavgiften enligt förslag
från BSN Lund Öster
Reservation
Lars Hansson (fp), Karl-Axel Axelsson (m), Christer Wallström (fp) och Börje Hansson (c) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ajournering
Nämnden ajournerar sig för gruppvisa överläggningar kl 20.15 – 20.30

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Yttrande angående förslag till nya bidragsregler till enskilda förskolor och fristående
grundskolor inklusive skolbarnomsorg
Dnr BSL 2008/0026
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt ärende, om förslag till nya bidragsregler till verksamhet i enskild regi, för
yttrande till barn- och skolnämnderna. Utbildningsnämnden har också fått ärendet för komplettering
med redovisning av de lokalkostnader som förslaget beräknas ge upphov till. Förslaget till nya
bidragsregler har utarbetats av utbildningsförvaltningen i samråd med presidiet. Utbildningsförvaltningen
har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa Bidrag till enskilda förskolor och fristående
grundskolor inkl skolbarnsomsorg i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag med vissa ändringar.
Beslutsunderlag
• Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2007-11-14, § 149 – återremitterat ärende: Förslag
till nya bidragsregler till enskilda förskolor och fristående grundskolor inklusive skolbarnsomsorg
efter remiss.
• Utbildningskansliets tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2007 inklusive bidragsregler och
promemoria med tre bilagor samt remissvaren
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag, vilket innebär
att

nämndens kostnader motsvarande 998 tkr ska avräknas de 2,5 % som avsatts till nämndens
förfogande avseende enskilda förskolor och fristående skolor

att

i det fall lokalkostnadsersättningen inte täcker kostnaden för de faktiska lokalkostnaderna och
nämnden inte erhåller kompensation på annat sätt, detta ersätts genom att en reserv hålls inne av
de 2,5 % som avsatts till nämndens förfogande avseende enskilda förskolor och fristående skolor

Yrkanden
Monica Molin (s) yrkar på återremiss, eftersom det har givits för lite tid att bereda ärendet.
Lars Hansson (fp), Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama instämmer i Monica Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss enligt Monica Molins m fl yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att återremittera ärendet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Kommungemensamma riktlinjer för kvalitetsredovisning år 2009-2011
Sammanfattning
Enligt reglementet har BSN Lunds stad ansvar för att ” i samverkan med berörda nämnder upprätta kommunens
kvalitetsredovisning”
I enlighet med statliga direktiv ska förskolor och skolor varje år utarbeta kvalitetsredovisningar. Med
utgångspunkt i dessa ska sedan varje kommun sammanställa en samlad kvalitetsredovisning för hela
kommunen.
Kvalitetsredovisningen ska
o ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelse med stöd av
faktauppgifter och beskrivningar
o ta upp särskilda insatser som har genomförts för att förbättra verksamheten
o fungera framåtsyftande och ligga till grund för utvecklings- och verksamhetsplanering
o vara ett aktuellt dokument för olika intressenter
Kvalitetsredovisningen för 2009-2011 är ett processinriktat instrument med fem ”valbara”
kvalitetsområden baserade på fullmäktigemålen i Lunds kommun. De utvalda kvalitetsområdena kan
sträcka sig över hela perioden, men ska också kunna ändras vid behov.
En dialog har förts under 2007 med berörda presidier och med alla utvecklingsledare vid samtliga
skolförvaltningar.
Beslutsunderlag
Skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2008-01-08
Kvalitetsredovisning - allmänna råd och kommentarer (Skolverket)
Lunds kommuns fullmäktigemål
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända förslaget till övriga skolnämnder för yttrande
Yrkande
Lars Hansson (fp) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen, med ändringen att ”översända förslaget till övriga
skolnämnder och till Kultur- & Fritidsnämnden för yttrande.
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

översända förslaget till övriga skolnämnder och till Kultur- & Fritidsnämnden för yttrande

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Yttrande över motion om enhetliga regler för politisk information i Lunds skolor
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Lunds kommunfullmäktige har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Barn- och skolnämnderna samt Utbildningsnämnden ta
fram ett gemensamt regelverk för hur politisk information får framföras på Lunds skolor.
Beslutsunderlag
Motion från Arbetarepartiet Socialdemokraterna – Skapa enhetliga regler för politisk information på
Lunds skolor
Barn- och skolförvaltning Lunds Stads tjänsteskrivelse, 2008-02-13.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

som sitt yttrande över motionen ”Skapa enhetliga regler för politisk information på Lunds skolor”
från Arbetarepartiet Socialdemokraterna överlämna yttrande i enlighet med vad som ovan anförts

Yrkanden
Mats Nilsson (s) yrkar att BSN Lunds stad tillstyrker motionen samt översänder tjänsteskrivelsen till
kommunstyrelsen.
Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Mats Nilssons yrkande.
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.
Börje Hansson (c) och Lars Hansson (fp) instämmer i Karl-Axel Axelssons yrkande.
Beslutsgång
Det finns två förslag, ordföranden ställer proposition på dessa och finner att nämnden beslutar i enlighet
med Karl-Axel Axelssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt yttrande över motionen ”Skapa enhetliga regler för politisk information på Lunds skolor”
från Arbetarepartiet Socialdemokraterna överlämna yttrande i enlighet med vad som ovan anförts
Reservation
Mats Nilsson (s) och Ibrahim Kakahama (v) inkommer med följande reservation:
Vi yrkade att BSN Lunds stad i sitt yttrande skulle tillstyrka motionen.
Vi anser att det ur demokratisk synpunkt är viktigt att elever har samma rätt till politisk information oavsett vilken skola
man går på. Därför behövs ett gemensamt regelverk.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Utvärdering av nämndens arbetsformer
Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslöt vid nämndsammanträdet 2007-01-17, § 6 att en utvärdering av
nämndens arbetsformer skulle göras vid årets slut. Vice ordförande och 2:e vice ordförande fick i
uppdrag att genomföra en enkät i hela nämnden.
Yrkande
Anders Ebbesson föreslår bordläggning till nämndsammanträdet den 26 mars för att få fram ett mer
fullständigt underlag för enkäten.
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 bordlägga ärendet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Förslag till arbetsformer för BSN Lunds stad från s,v och mp
Ärendet
Ett förslag har kommit från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet angående arbetsformer
för nämnden.
Yrkanden
Lars Hansson (fp) och Monica Molin (s) yrkar på bordläggning, med motivation att ärendet hör samman
med det föregående bordlagda ärendet angående utvärdering av nämndens arbetsformer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att bordlägga ärendet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Informationsärende
Årsklocka för BSN Lunds stad
Ärendet
Vid planeringen av förslag till sammanträdestider för nämnden har hänsyn tagits till kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges planering beträffande arbetet med årsanalys och EVP. Årsklockan för BSN
Lunds stad visar i vilka månader som olika ärenden kommer att behandlas samt fastställande av
utvecklingsdagar för nämnden.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta informationen i årsklockan till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Placering vid resurscentrum/särskoletillhörighet
Placering i lokalt integrerad grupp ÖstraTornskolan, 08/02
Placering särskild undervisningsgrupp Önneslövs skola, 08/03
Delegat: Ingrid Kanje
Ansökan om ledighet för elev
Ansökan om ledighet för elev på Vårfruskolan, 08/3
Delegat: Birgitta Finnman
Förtursansökan
Förtursanvisning av plats vid Ladugårdsmarkens förskola,
Delegat: Mats Jönsson
Undervisnings- och elevvårdsärende
Anpassad studiegång, 08/1
Delegat: Per Hällström
Beslut om start i förskoleklass tidigare än från höstterminen det år barnet fyller 6 år
Start i förskoleklass från och med vårterminen det år eleven fyller sex år, 08/1
Delegat: Daniel Rooth
Personalärenden
Personalärenden 08/136 till och med 08/246
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

ta redovisade delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Information från nämndens ledamöter
Gösta Eklund (v) informerar från skolkonferens på Runaskolan och Järnåkraskolan
Karl-Axel Axelsson (m) informerar från skolkonferens på Tunaskolan
Lars Hansson (fp) och Karl-Axel Axelsson (m) informerar från möte med Klostergårdens byalag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande ärenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förhandling enl § 11 MBL angående tjänster som rektor, biträdande rektor och administrativ
chef inom BSF Lunds stad
Protokoll från samverkansgrupp den 11/2
Ledningsteam för resp skolområde inkl prel ansvarsområden (ngt korrigerat)
Protokoll från skolkonferens Svenshögskolan den 9/1
Protokoll från skolkonferens åk 6-9 Östratornskolan 3/12 2007
Protokoll från Munspelets skolkonferens den 11/12 2007
Protokoll från Kommunala Handikapprådet
Protokoll och tjänsteskrivelse från Miljönämnden angående Elektromagnetiska fält vid
Fågelskolan

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-02-20
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§ 27
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschefen informerar om den nya organisationen och presenterar ledningsteamen för respektive
skolområden inkluderande preliminära ansvarsområden.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

