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§ 47
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-04-23

§ 48
Lunds kommuns kvalitetsredovisning för förskola och skola 2007
Sammanfattning
Sedan 1997 krävs att varje kommun upprättar en årlig samlad kvalitetsredovisning för sin
skolverksamhet. Lunds kommun har sedan år 2000 även inkluderat förskoleverksamheten i detta arbete.
Beslutsunderlag
Lunds kommuns Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2007, Utbildningskansliet
Barn- och skolkontoret förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlåta fastställandet av Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2007 till
utbildningsnämnden
Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad måtte besluta
att återremittera ärendet till förvaltningschefen med uppgift att
a) omarbeta sammanställningen av nämndernas sammanfattande analyser och åtgärdsförslag.
b) komplettera kvalitetsredovisningen med en sammanfattning av nämndernas undersökningar av
mobbning och rasism
att delegera till arbetsutskottet att fastställa kvalitetsredovisningen för Lunds skolor och förskolor för
år 2007
Daniel Johansson (s) yrkar bifall till Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Det finns bara ett förslag. 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 återremittera ärendet till förvaltningschefen med uppgift att
a) omarbeta sammanställningen av nämndernas sammanfattande analyser och åtgärdsförslag.
b) komplettera kvalitetsredovisningen med en sammanfattning av nämndernas undersökningar av
mobbning och rasism
att delegera till arbetsutskottet att fastställa kvalitetsredovisningen för Lunds skolor och förskolor för
år 2007

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Förslag till överföring av budgetavvikelser 2007 till 2008 inom Barn- och skolnämnd Lunds stad
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till överföring av budgetavvikelse 2007 till 2008. Enligt BSN
Lunds stads riktlinjer är huvudprincipen att såväl över- som underskott i sin helhet skall överföras till
följande år vad gäller påverkbara kostnader. Vid stora negativa budgetavvikelser har BSN Lunds stad
beslutat år 2008 (§2) om ”Principer för överföring av budgetavvikelser”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till överföring av budgetavvikelse från 2007 till 2008,
Kommunstyrelsens beslut 2008-03-27
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2008-04-09.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna BSF Lunds stads förslag om överföring av medel motsvarande tilläggsanslaget i
budgetavvikelse från 2007 till 2008 tas till projekt Mötesplatser Norr med 65 tkr samt enheterna med
1 928 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna BSF Lunds stads förslag om överföring av medel motsvarande tilläggsanslaget i
budgetavvikelse från 2007 till 2008 tas till projekt Mötesplatser Norr med 65 tkr samt enheterna med
1 928 tkr.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Delårsrapport 1 med prognos för 2008
Sammanfattning
Delårsrapport 1 med prognos för 2008 föreläggs nämnden beträffande verksamhet, ekonomi och
investeringar.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad
att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder samt
att översända den till kommunstyrelsen
Yrkanden
Anders Ebbesson (mp) yrkar att nämnden måtte godkänna rapporten och översända den till
kommunstyrelsen, men att att-sats 2 i tjänsteskrivelsen stryks.
Monica Molin (s) och Lars Hansson (fp) instämmer i Anders Ebbessons yrkande.
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 godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011 med budget 2009 för Barn- och skolnämnd Lunds
stad
Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan 2009 – 2011 med budget
2009 från kommunkontorets ekonomiavdelning. Budgetframställningen i denna tjänsteskrivelse följer
den rubrikstruktur som kommunstyrelsen anger.
•
•
•
•
•
•

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

Barn och skolförvaltning Lunds stad pekar i tjänsteskrivelsen på ett antal kostnader som inte tagits
hänsyn till inom tilldelad ram, och föreslår att vissa äskanden görs hos kommunstyrelsen om utökad
budgetram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2008-03-06 inklusive förslag till plattform för budgetarbetet samt ekonomiska
ramar för 2009-2011.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2008-04-14.
Budgetframställan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

sid 2
sid 6
sid 7
sid 9
sid 10
sid 13

Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2009-2011 med budget 2009.
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 1. 560 tkr till följd av
ökade IKT-kostnader 2008
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 2 mkr för särskolan för
att täcka kostnaden för Höjebroskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 4 mkr för Lunds skolors
resurscentrum för att kostnaden för respektive grundskola ska kunna återgå till 1,5 skolpeng

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 150 tkr som ej fördes
över för finansiering av friskoleteamet från utbildningsnämnden i samband med ändrad
ansvarsfördelning mellan nämnderna 2007
hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 430 tkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader
hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 413 tkr för
kapitaltjänstkostnader avseende investeringar i arbetsmiljöåtgärder och skolgårdar

Yrkanden
Lars Hansson (fp), med instämmande av Karl Axel Axelsson (m) och Börje Hansson (c), yrkar:
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2009-2011 med budget 2009.
att kostnader för IKT och skolmåltider ska täckas inom tilldelad ram.
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 2 mkr för särskolan för att
täcka kostnaden för Höjebroskolan.
att hos kommunstyrelsen begära utökad produktionsbudget från och med 2009 med 4 mkr för Lunds
skolors resurscentrum för att elevkostnaden (incitamentströskeln) för respektive skola ska kunna
återgå till 1,5 skolpeng, samt att den volymbaserade resurstilldelningen till grundskolan minskas med
motsvarande belopp.
att ge förvaltningschefen och presidiet i uppdrag att i dialog med
Utbildningsförvaltningen/Utbildningsnämnden anpassa Friskoleteamets inom LSR
åtagande/uppdrag/erbjudande så att det ryms inom tilldelad ram.
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 430 tkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader.
Agnes Borg (kd), yrkar i enlighet med Lars Hanssons (fp) m fl förslag, med följande tillägg:
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 500 tkr för öppen förskola
inom Lunds stad.
Anders Ebbesson (mp), med instämmande av Monica Molin (s) yrkar i enlighet med förvaltningens
förslag, med följande tillägg:
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 6 300 tkr.
Ibrahim Kakahama (v), yrkar i enlighet med Anders Ebbessons (mp) m fl förslag, med tillägget
att hos kommunstyrelsen begära full kompensation för nedskärningar i budgeten för 2007 och 2008.
Mats Nilsson (s), med instämmande av Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar:
att första nämndsmålet under fullmäktigemål 4 ska utgå.
Beslutsgång
Det finns ett yrkande avseende nämndsmålen som nämnden beslutar att behandla som ett säryrkande.
Ordförande ställer först Mats Nilssons (s) m fl yrkande avseende målen mot avslag och finner att
nämnden beslutar att avslå yrkandet.
Därefter återstår fyra yrkanden. Ordföranden ställer proposition på dessa och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Lars Hanssons (fp) m fl yrkande.
Votering begärs.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden utser Lars Hanssons (fp) m fl yrkande till huvudförslag i huvudvoteringen och ställer
därefter proposition på övriga tre yrkanden för att utse ett motförslag. Ordförande finner att nämnden
utser Anders Ebbessons (mp) m fl yrkande till motförslag i huvudvoteringen.
Nämnden godkänner följande propositionsordning för huvudvoteringen:
Ja för Lars Hanssons (m fl) förslag.
Nej för Anders Ebbessons (mp) m fl förslag.
Voteringen utfaller enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande
Ja
ersättare
Karl-Axel Axelsson (m)
X
Frank Falkestav (m)
X
Laila Gribel (m)
X
Johan Richter (fp)
X
Börje Hansson (c)
X
Agnes Borg (kd)
X
Monica Molin (s)
Daniel Johansson (s)
Vlasta Sabljak (s)
Mats Nilsson
Ibrahim Kakahama (v)
Anders Ebbesson (mp)
Lars Hansson (fp)
X
Summa
7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

Nämnden har således med 7 ja- mot 6 nejröster beslutat i enlighet med Lars Hanssons (m fl) förslag.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2009-2011 med budget 2009.
att kostnader för IKT och skolmåltider ska täckas inom tilldelad ram.
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 2 mkr för särskolan för att
täcka kostnaden för Höjebroskolan.
att hos kommunstyrelsen begära utökad produktionsbudget från och med 2009 med 4 mkr för Lunds
skolors resurscentrum för att elevkostnaden (incitamentströskeln) för respektive skola ska kunna
återgå till 1,5 skolpeng, samt att den volymbaserade resurstilldelningen till grundskolan minskas med
motsvarande belopp.
att ge förvaltningschefen och presidiet i uppdrag att i dialog med
Utbildningsförvaltningen/Utbildningsnämnden anpassa Friskoleteamets inom LSR
åtagande/uppdrag/erbjudande så att det ryms inom tilldelad ram.
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 430 tkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Agnes Borg (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Reservation från s, v och mp
(bilaga 1)

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Kommunövergripande handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med
Alkohol, Tobak och Andra Droger i Lunds kommun 2008-2010
Dnr BSL 2008/0035
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till Barn- och skolnämnd Lunds Stad
remitterat handlingsplan för det folkhälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och
Andra Droger (ATAD) i Lunds kommun för åren 2008-2010. Uppföljning av handlingsplan för 20052007 har bifogats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunkontoret, 2008-02-20.
Remissupplaga, handlingsplan 2008-2010.
Uppföljning, handlingsplan 2005-2007.
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, 2008-04-02.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att till kommunkontoret överlämna yttrande över förslag till kommunövergripande handlingsplan för det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och Andra Droger 2008-2010 i
enlighet med vad som ovan anförts
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att nämnden beslutar i
enlighet med denna.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att till kommunkontoret överlämna yttrande över förslag till kommunövergripande handlingsplan för det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och Andra Droger 2008-2010 i
enlighet med vad som ovan anförts

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Förslag till läsårstid och verksamhetsår 20009/2010, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
- bordlagt ärende
Sammanfattning
I reglemente för Barn- och skolnämnderna och Utbildningsnämnden framgår:
Barn- och skolnämnderna/Utbildningsnämnden ska fastställa läsårstider efter samråd med övriga
skolnämnder.
Beslutsunderlag
Grundskoleförordningen 4 kap 1 §.
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, 2008-03-11.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
fastställa läsåret och verksamhetsåret läsåret 2009/10 i enlighet med Barn- och skolförvaltningens
förslag till förläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att nämnden beslutar i
enlighet med denna.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
fastställa läsåret och verksamhetsåret läsåret 2009/10 i enlighet med Barn- och skolförvaltningens
förslag till förläggning.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 23 april 2008:
Arbetsutskottet
Protokoll 080409, § 1, Program till detaljplan för Svanelyckan
Förvaltningschef
Yttrande över detaljplan för Väduren 1 och 9 m fl i Lund, nr 4
Ansökan om ledighet för elev
Fågelskolan, nr 4
Anpassad studiegång
Anpassad studiegång, Östratornskolan, nr 08/2
Förskjutning av vistelsetid
Önskemål från förälder om förskjutning av vistelsetid, skolområde Järnåkra/Klostergårdsskolan, nr 08/1
Resurscentrum
Placering i särskild undervisningsgrupp: nr 08/05, 06, 07, 08
Tecknande av avtal, nr 08/3
Tecknande av avtal, nr 08/4
Tillåtelse för elev att fullgöra skolgång i annan kommun, nr 08/1
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp, nr 08/6
Placering i grundsärskola eller träningsskola, nr 08/04
Beslut om särskoletillhörighet, nr
Delegat: Ingrid Kanje
Personalärenden
Personalärenden, nr 320 - 354
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisade delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Information från nämndens ledamöter
•
•
•
•

Monica Molin (s) informerar från skolkonferensen på Vikingaskolan
Gösta Eklund (v) informerar från skolkonferensen på Järnåkraskolan
Karl-Axel Axelsson (m) informerar från skolkonferensen på Tunaskolan
Mats Nilsson (s) informerar från skolkonferensen på Hubertusgården

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande ärenden:
• Svar på skrivelse gällande bälten vid bussresor, Skånetrafiken (Dnr BSL 2008/0127)
• Protokoll från skolkonferens Vikingaskolan
• Protokoll från kommunala Handikapprådet
• Protokoll från skol-/förskolekonferens Klostergårdsskolan, förskolan Nordvästan, förskolan
Virvelvinden
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Information från förvaltningschefen
•
•
•

Information om nedläggning av förskolan Andungen på Klosters rektorsområde
Information angående flyttning av klasserna i år 3 från Oscarskolan till Lerbäckskolan
Information angående gemensamt presidiemöte beträffande tomtmark, m.m, fredagen den 25/4

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1
2008-04-22
RESERVATION
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Ärende 4, Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011
Direkt skolpeng skulle enligt majoriteten ge mer resurser och makt till skolorna och samtidigt enklare
och billigare administration. Det har redan visat sig inte stämma! Mycket tid och kraft läggs på att fördela
resurser, skolornas och skolområdenas rörelsefrihet är starkt begränsad. Resursfördelningen har gett
sämre förutsättningar för små skolor och för skolor med hög andel barn med större behov.
I förslaget till EVP för 2009-2011 minskas resurserna ytterligare genom att ramarna inte räknas upp
motsvarande beräknade pris- och löneökningar. Detta motsvarar sammanlagt 1,2 procent av beslutad
ram eller 14,9 mkr för BSN Lunds stad.
Vi ser redan konsekvenserna av budgetneddragningarna i kombination med direkt skolpeng.
Större barngrupper, lägre lärartäthet, sämre kvalitet och lägre betyg kommer att bli resultatet.
I kvalitetsredovisningen för 2007 redovisas en negativ utveckling avseende meritvärden och behörighet
till gymnasiet. Föräldrar och personal reagerar och protesterar!
Vi vill förstärka budgeten och satsa på att bibehålla kvaliteten i verksamheterna.
Vi vill bland annat satsa på;
- Att ge barn med särskilda behov mer resurser
- Kvalitet i skolmåltiderna
- Barngrupper enligt normen
- Ökad lärartäthet
- Kompetensutveckling av lärare och annan personal
- Möjlighet att sätta in vikarier från första dagen
- Oförändrade avgifter inom skolbarnsomsorgen
Vi ser ett behov av att begära utökad budgetram. Dels för att täcka de behov som förvaltningen har
redovisat i sitt förslag, dels för att motverka de negativa effekterna av direkt skolpeng.
Med vårt förslag kan pengen per barn och elev höjas så att kvaliteten kan bibehållas. Det är inte möjligt
med majoritetens neddragningar och ogenomtänkta förändringar.
Vi yrkar att nämnden beslutar
Att utöver förvaltningens förslag begära utökad budgetram med 6.3 tkr.
Socialdemokraterna

Justeringsmännens signatur

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-04-23

Barn- och skolnämnd Lunds stad

S-politiker i Barn och Skolnämnd Lunds Stad
Monica Molin
monica.molin@comhem.se

Daniel Johansson
daniel.johansson.205@student.lu.se

Vlasta Sabljak

Mats Nilsson

vlasta@lsn.se

mats.w.r.nilsson@telia.com

Laurent Lawson

Mats Lindén

lawsonlaurent@hotmail.com

mats.linden@bygg.lu.se

per_arnel@hotmail.com

Lionblue86@hotmail.com

Per-Arne Lundgren

Ban Hawez

MP-politiker i Barn och Skolnämnd Lunds Stad
Anders Ebbesson
anders.ebbesson@klippan.se

Esbjörn Hellström
esbjorn.hellstrom@hotmail.com

V-politiker i Barn och Skolnämnd Lunds Stad
Ibrahim Kakahama
ibrahim.kakahama@comhem.se

Justeringsmännens signatur

Gösta Eklund
gosta.eklund@telia.com

Utdragsbestyrkande
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