LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-02-18

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 18.00 – 20.50 (ajournering kl 19.30 – 19.50)
Ledamöter:

Lars Hansson (FP) ordförande
Karl-Axel Axelsson (M) vice ordförande
Laila Gribel (M)
Christer Wallström (FP)
Agnes Borg (KD)
Roger Niklewski (C)
Monica Molin (S)
Daniel Johansson (S) 18.15-20.50, §§ 3-10
Vlasta Sabljak (S)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (V)

Ersättare:

Frank Falkestav (M) tjänstgörande för Bo Alfredsson (M)
Carl Ling (M)
Daniel Nilsson (M)
Emelie Ekman (FP)
Matilda Flodin (KD)
Simon Årnes (C)
Laurent Lawson (S) tjänstgörande för Daniel Johansson (S) §§ 1-2
Per-Arne Lundgren (S)
Esbjörn Hellström (MP) tjänstgörande för Anders Ebbesson (MP)

Övriga närvarande:

Lena Leufstedt, förvaltningschef
Helén Engström, utvecklingsledare
Thomas Ekstedt, utvecklingsledare
Mats Jönsson, utvecklingsledare
Ann-Britt Svensson, ekonom
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
Göran Enström, Lärarförbundet
Gabor Tilesch, Kommunal

Utses att justera:

Karl-Axel Axelsson (M) med Laila Gribel (M) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Barn- och skolkontor Lunds stad, onsdagen den 25/2 2009, kl 13.00

Underskrifter

Paragrafer: §§ 1-10

Sekreterare ........................................................
Suzanne Olsson
Ordförande ........................................................
Lars Hansson
Justerande ...........................................................
Karl-Axel Axelsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: BSN Lunds stad
Sammanträdesdatum: 2009-02-18
Datum för anslags
uppsättande: 2009-02-26

Datum för anslags
nedtagande: 2009-03-20

Förvaringsplats
för protokollet: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Arkivgatan 5
Underskrift

..................................................................
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
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§1
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Årsanalys 2008
Ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till årsanalys innehållande ”Nämndens ordförande har ordet,
”Förvaltningschefen har ordet”, nämndens förvaltningsberättelse som omfattar verksamhetsredovisning,
miljöredovisning, personalredovisning samt ekonomisk redovisning.
Materialet följer kommunkontorets anvisningar och mallar.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa förvaltningens årsredovisning för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
att översända den till kommunstyrelsen
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 fastställa förvaltningens årsredovisning för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
att översända den till kommunstyrelsen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§3
Begäran om överföring av budgetavvikelser från 2008 till 2009
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att 7 260 tkr balanseras till BSN Lunds stads budget för år 2009 för redan
planerad verksamhet

att

hos kommunstyrelsen ansöka om BSN Lunds stads ändrade utgiftsram i 2009 års
investeringsbudget

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

föreslå kommunstyrelsen att 7 260 tkr balanseras till BSN Lunds stads budget för år 2009 för redan
planerad verksamhet

att

hos kommunstyrelsen ansöka om BSN Lunds stads ändrade utgiftsram i 2009 års
investeringsbudget

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§4
Översyn av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lund – förslag till direktiv för fortsatt
utredning
Bakgrund
Vid gemensamma presidieöverläggningar under hösten 2007 och våren 2008 har presidierna från Barnoch skolnämnd Lunds Stad, Barn- och skolnämnd Lund Öster, Kultur- och fritidsnämnden samt
Utbildningsnämnden fört diskussioner om den framtida skolbarnsomsorgen för 10 – 12 åringar i Lund.
Den 4 december 2008 kom presidierna överens om att:
1.
2.
3.

Utifrån utredningsgruppens rapport 2008-12-04 (bilaga), klargöra förväntningarna på den fortsatta
utredningsprocessen.
Styrgruppen ges i uppdrag att ta fram förslag till direktiv för fortsatt utredningsarbete.
Föreslå att respektive nämnd tar upp direktiven till beslut vid nämndssammanträdet i januari.

Barn- och skolförvaltning Lund stads förslag till beslut:
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa förslag till direktiv för fortsatt utredning av skolbarnsomsorgen för
10 – 12 åringar i Lund

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar enligt förvaltningens förslag med tillägg av följande utredningsalternativ:
d) skolbarnomsorg för 10-12 åringar ska vara inskriven verksamhet.
Monica Molin (S) och Karl-Axel Axelsson (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande med instämmande av Monica Molin och Karl-Axel
Axelsson och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
fastställa förslag till direktiv för fortsatt utredning av skolbarnsomsorgen för
10 – 12 åringar i Lund med tillägg av följande utredningsalternativ:
d) skolbarnomsorg för 10-12 åringar ska vara inskriven verksamhet.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§5
Yttrande över motion om Kultur i skolan
Dnr BSL 2008/0199-09
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Demokratisk vänster har i en motion föreslagit
Kommunfullmäktige att Lunds kommun snarast tar fram en Kulturgaranti för Lunds skolor och
förskolor som tillgodoser behovet av kultur för alla barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Motion om Kultur i skolan, 2008-11-08
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2009-01-15
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt yttrande över motionen ”Kultur i skolan” överlämna yttrande i enlighet med vad som
anförts i tjänsteskrivelsen
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar, med instämmande från Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström, (MP)
bifall till förvaltningens förslag samt att nämnden måtte tillstyrka motionen.
Lars Hansson (FP) yrkar, med instämmande från Karl-Axel Axelsson (M) och Roger Niklewski (C),
avslag på Monica Molins med flera yrkande och yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt
eget, med flera yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Lars Hanssons (FP) m fl yrkande
Nej till Monica Molins (S) m fl yrkande

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Karl-Axel Axelsson (M)
Frank Falkestav (M)
Laila Gribel (M)
Christer Wallström (FP)
Roger Niklewski (C)
Agnes Borg (KD)
Monica Molin (S)
Daniel Johansson (S)
Vlasta Sabljak (S)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (V)
Esbjörn Hellström (MP)
Lars Hansson (FP)
Summa:

Ja
X
X
X
X
X
X

7

Nej Avstår

X
X
X
X
X
X
X
7

6

Nämnden har således beslutat i enlighet med Lars Hanssons (FP) m fl förslag.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt yttrande över motionen ”Kultur i skolan” överlämna yttrande i enlighet med vad som
anförts i tjänsteskrivelsen
Reservation
Monica Molin (S), Daniel Johansson (S), Vlasta Sabljak (S), Mats Nilsson (S), Ibrahim Kakahama (V) och
Esbjörn Hellström (MP) reserverar sig mot beslutet, bilaga 1

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§6
Revisionens granskning av övergripande samordning gällande Barn- och ungdomsfrågor
Dnr BSL 2009/0012
Sammanfattning
På uppdrag av Kommunrevisionen har Komrev genomfört en granskning av barn- och skolnämnderna,
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur & fritidsnämnden, avseende övergripande samordning
gällande barn- och ungdomsfrågor. Den övergripande revisionsfrågan har varit: Har Lunds kommun en
ändamålsenlig organisation avseende arbetet med barn och ungdomar?
Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.
Beslutsunderlag
Revisionens granskning
Politiskt program för unga, Lunds kommun
Tjänsteskrivelse BSN Lund stad daterad 2009-02-05, dnr BSL 2009/0012
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som svar på revisionens granskning av övergripande samordning gällande barn- och
ungdomsfrågor översända förvaltningens tjänsteskrivelse
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 som svar på revisionens granskning av övergripande samordning gällande barn- och
ungdomsfrågor översända förvaltningens tjänsteskrivelse

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§7
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Arbetsutskottet
Protokoll 2009-01-28
Förskola
Beslut om förtursanvisning av plats inom förskolor, familjedaghem, familjedaggrupp, avsteg från
riktlinjer:
Behov av förskoleplats före 1 års ålder, nr 1/09
Delegat: Helén Engström
Skola
Dispens fritidsklubb, nr 1/09
Delegat: Ann Marie Jannesson Elias
Ansökan om ledighet för elev:
Ansökan om ledighet för elev vid Vegaskolan: nr 1/09
Delegat: Ewa Rönn
Resurscentrum:
Likabehandlingsplan för Lunds skolors resurscentrum
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut om att barn inte längre ska vara elev i särskolan
Eleven D S 940124, nr 1/09
Delegat: Ingrid Kanje
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp
Eleven E E 010719
Eleven E W H 940116, nr 1/09
Eleven L N 941024
Eleven P A 941227
Eleven A L 000729
Eleven M K 931230, nr 2/09
Eleven A C 960320, nr 3/09
Delegat: Ingrid Kanje
Tillåtelse för elev att fullgöra skolgång i annan kommun
Eleven T Z 011219, nr 1/09
Delegat: Ingrid Kanje

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Eleven D R N 920708, nr 2/09
Delegat: Ingrid Kanje
Tecknande av avtal
• Avtal mellan Oxie SDF, Malmö stad och Lunds stad, nr 1/09
• Avtal mellan Lunds skolors Resurscentrum och Baggium AB, nr 2/09
• Budgetavtal mellan Lsr och Hasselaskolan, nr 3/09
• Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerad grundskoleelev på Tunaskolans
grundsärskola, nr 4/09
• Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerad elev på Nyvångskolan, nr 5/09
• Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade gruppen på Fäladsgården, nr
6/09
• Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade gruppen på Fågelskolan, nr
7/09
• Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerad elev på Fågelskolans
grundsärskola och fritidshem, nr 8/09
• Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerade gruppen i Genarp, nr 9/09
• Avtal mellan Lsr och Inger Denvall avseende handledning för arbetslag på Fåglasångs
resursskola, nr 10/09
• Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerad elev på Nyvångskolan, nr 11/09
• Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade gruppen på Östra
Tornskolan, nr 12/09
• Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerad elev på Höjebroskolan, nr 13/09
• Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade gruppen på Tunaskolan, nr
14/09
• Avtal mellan Lsr och Impius AB, nr 15/09
• Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerad elev på Höjebroskolan, nr 16/09
Delegat: Ingrid Kanje
Personalärenden
Nr 1 - 165
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§8
Information från nämndens ledamöter
•

Carl Ling (M) informerar från skolkonferens på Flygelskolan.

•

Esbjörn Hellström (MP) informerar från förskolekonferens på Centrum/Väster

•

Ibrahim Kakahama (V) informerar från förskolekonferens på Blåtunga, Ormen Långe och
Tirfing.

•

Mats Nilsson (S) informerar från förskolekonferens på Tåget, Tornastugan och Håstad samt från
Holken och Hästskon och skolområdeskonferens Gunnesbo/Nöbbelöv.

•

Monica Molin (S) informerar från medborgarstämman på Östra Torn.

•

Christer Wallström (FP) informerar från medborgarstämman i Veberöd.

•

Lars Hansson (FP) och Monica Molin (S) informerar om skolplanearbetet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§9
Anmälningar
Följande handlingar anmäls till dagens sammanträde:
Skolinspektionen: Uppföljning av beslut angående anmälan av kränkande behandling av grundskoleelev
vid Vårfruskolan i Lunds kommun
Detaljplan för kvarteret Bautastenen, förvaltningen avstår från att yttra sig
Protokoll från förskolekonferens Lergöken och Hyddan, 2008-11-20
Protokoll f rån skolkonferens Vikingaskolan, 2008-11-18
Protokoll från Järnåkra rektorsområde 2008-11-25
Protokoll från förskolekonferens för förskolorna Grynmalaregården, Lönnen, Tvärflöjten, Ugglebo och
Östertull den 25/11 2008
Protokoll från skolkonferens på Ladugårdsmarken 090210
Protokoll skolkonferens Fäladsgården 080922
Protokoll skolkonferens Fäladsgården 081126
Protokoll förskolekonferens Holken och Kobjer, 081106
Protokoll skolkonferens Klosters skolområde 20090121
Minnesanteckningar från förskolekonferens för Rapphönan, Lärkan/Lövsångaren och Morkullan,
090127
Protokoll förskolekonferens Källbystugan och Väderleken, 2008-11-27
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2008-12-03
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Information från förvaltningschefen
•

Årsklocka med ärenden till nämnden under 2009 samt Tidplan för mål- och ekonomistyrning har
delats ut.

Skolinspektionen
• Påminnelse om skolinspektionens information till nämndspolitiker och skolledare den 3/3 kl
13-15 i Stadshallen.
Den 15/5 kommer intervjuer att genomföras med representanter från nämnden, förslagsvis
presidiet, m fl.
Genomgång i augusti med alla nämnder.
•

Löneöversynsarbetet påbörjat.

•

Fortsatt satsning på jämställda löner.

•

Problemen med skadegörelse på Linero.

•

Investeringar

•

Information om situationen på Grynmalaregården

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1
Yttrande över motion Kultur i skolan
Förvaltningen beskriver på ett förtjänstfullt sätt kartläggningar som pågår i kommunen som syftar i den
riktning som motionen vill. En bra inventering som är värdefull. Och för detta ska man vänta på
handlingsplaner mm och avvakta!
Men Kulturgarantins intention är att vara kommunövergripande och innebär att vissa ekonomiska
förutsättningar måste till. Ekonomiska processer är långsamma. Därför kan man inte vänta. Beslut om att
införa Kulturgaranti i Lund måste fattas NU för att det ska få det genomslag som gör att vi kan bli en
stolt kulturhuvudstad 2014.
Garanterad KULTUR till alla barn och elever i Lund!
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag i nämnden att förutom att ställa oss bakom
förvaltningens yttrande även tillstyrka motionen.
Monica Molin
Socialdemokraterna

Justeringsmännens signatur

Ibrahim Kakahama
Vänsterpartiet

Esbjörn Hellström
Miljöpartiet

Utdragsbestyrkande

