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§ 22
Fastställande av dagordningen
Ordföranden föreslår nämnden att flytta upp ärendet om Utredning angående Romano Trajo först på
dagordningen.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga ärendet om Utredning angående Romano Trajo först på dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Utredning angående Romano Trajo
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade 2008-08-27 att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn
av verksamheten vid Romano Trajo i dialog med S:t Hansgården och Kultur & fritidsförvaltningen samt
föreslå en ändamålsenlig lösning.
Beslutsunderlag
Redovisning av översyn, 2009-02-24, bilaga
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2009-04-02
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att inför läsåret 2009/10 planera och organisera skolbarnsomsorgen vid
Romano Trajo inom befintlig verksamhet vid S:t Hansgården, Borgarparken samt fritidshem inom
Norra Fäladens skolområde samt

att uppdra åt förvaltningen att i dialog med övriga berörda förvaltningar, föra över den öppna
verksamheten på Romano Trajo till andra närliggande enheter med liknande/motsvarande
verksamhet
Yrkanden
Vlasta Sabljak (S) yrkar på återremiss för kompletterande utredning:
1.
Förtydligande av behovsbilden
En tydlig kartläggning av hur många barn och ungdomar (och i vilka åldrar) som deltar i
verksamheten efterfrågas för en objektiv bedömning.
Vilka behov finns av en verksamhet som återspeglar och bejakar mångfalden i området och i
Lund?
Vilka behov av riktade insatser finns för bl.a. romska barn i området och/eller Lund som helhet?
2.

Konsekvensbeskrivning av alternativa åtgärder
Alternativa förslag till hur rådande behov uppfylles redovisas.
En redovisning av insatser som planeras för eventuellt mottagande av romska och övriga barn och
ungdomar som vistas på Romano Trajo (i det fall en nedläggning av Romano Trajo blir aktuell) på
alternativa fritidshem/fritidsklubbar och mötesplatser i området.

3.

Remiss
Översynen/utredningen skickas för yttrande till av verksamheten berörda instanser.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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4.
Klargörande av ansvar
Den senaste nerdragningen av produktionsbudgeten beslutades 2007 av kommunfullmäktige från drygt
900 000 kr till en tredjedel.
Har nämnden uppdrag från kommunstyrelse eller kommunfullmäktige att driva verksamheten? Och hur
ser det uppdraget ut?
Detta måste klargöras innan vi kan ta ställning till vare sig förändring eller nerläggning.
Yrkande
att återremittera ärendet för förtydligande av förutsättningar och behov avseende verksamheten vid
Romano Trajo.
Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S) och Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Vlasta Sabljaks (S)
yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar avslag på Vlasta Sabljaks (S) yrkande och yrkar i enlighet med tjänsteskrivelsen
med modifiering av andra att-satsen:
att uppdra åt förvaltningen att i dialog med övriga berörda förvaltningar och i dialog med företrädare
för romerna, föra över den öppna verksamheten på Romano Trajo till andra näraliggande enheter
med liknande/motsvarande verksamhet.
Roger Niklewski (C) och Laila Gribel (M) yrkar bifall till Lars Hanssons (FP) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet
ska behandlas i dag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Lars Hanssons (FP) m fl yrkande
Nej till Vlasta Sabljaks(S) m fl yrkande
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Carl Ling (M)
Daniel Nilsson (M)
Laila Gribel (M)
Christer Wallström (FP)
Roger Niklewski (C)
Simon Årnes (C)
Monica Molin (S)
Ban Hawez (S)
Vlasta Sabljak (S)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (V)
Anders Ebbesson (MP)
Lars Hansson (FP)
Summa

Justeringsmännens signatur

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 6

Utdragsbestyrkande
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Nämnden har således beslutat i enlighet med Lars Hanssons (FP) m fl förslag att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att inför läsåret 2009/10 planera och organisera skolbarnsomsorgen vid
Romano Trajo inom befintlig verksamhet vid S:t Hansgården, Borgarparken samt fritidshem inom
Norra Fäladens skolområde samt
att

uppdra åt förvaltningen att i dialog med övriga berörda förvaltningar och i dialog med företrädare
för romerna, föra över den öppna verksamheten på Romano Trajo till andra näraliggande enheter
med liknande/motsvarande verksamhet.

Reservation
Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S), Vlasta Sabljak (S), Mats Nilsson (S) och Ibrahim Kakahama
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Uppföljning av tilläggsresurs för utländsk bakgrund och utbildningsbakgrund inom Lunds stad
Ärendet
Förvaltningens bedömning är att det krävs en översyn med syfte att göra förändringar i den direkta
skolpengen, så att tilläggsresursen för utbildningsbakgrund omräknas så att 4,8 % faktiskt omfördelas
samt att tilläggsresursen för utländsk bakgrund i grundskolan utökas från 5,2 % till 7,2 % för att täcka
relevanta kostnader.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
hos kommunstyrelsen begära en översyn med syfte att göra förändringar i den direkta skolpengen,
så att tilläggsresursen för utbildningsbakgrund omräknas så att 4,8 % faktiskt omfördelas samt
att tilläggsresursen för utländsk bakgrund i skolan utökas från 5,2 % till 7,2 % för att täcka
relevanta kostnader
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar enligt förvaltningens förslag, men med modifiering av att-satserna:
Att hos kommunstyrelsen begära förändringar i den direkta skolpengen, så att:
tilläggsresursen för utbildningsbakgrund beräknas på ett sådant sätt att 4,8 % faktiskt
a)
omfördelas
b)
tilläggsresursen för utländsk bakgrund inom grundskolan ökas från 5,2 % till 7,2 % för att
bättre motsvara de relaterade kostnaderna, samt att basresursen minskas i motsvarande grad
Roger Niklewski (C), Laila Gribel (M), Agnes Borg (KD), Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S),
och Ibrahim Kakahama (V) yrkar bifall till Lars Hanssons (FP) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Att hos kommunstyrelsen begära förändringar i den direkta skolpengen, så att:
a) tilläggsresursen för utbildningsbakgrund beräknas på ett sådant sätt att 4,8 % faktiskt omfördelas
b) tilläggsresursen för utländsk bakgrund inom grundskolan ökas från 5,2 % till 7,2 % för att bättre
motsvara de relaterade kostnaderna, samt att basresursen minskas i motsvarande grad
Protokollsanteckning från S, V och MP
Sedan systemet med direkt skolpeng infördes har vi påpekat att pengarna inte räckt till för enheter som
har ett stort antal elever med utländsk bakgrund och dem som kommer från hem där föräldrar har lägre
utbildningsbakgrund. Det sista den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå goda studieresultat.
Förvaltningens utredning visar att omfördelning av tilläggsresurs för utbildningsbakgrund varit fel samt
att tilläggsresursen för utländsk bakgrund är otillräcklig.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi har hela tiden hävdat att omfördelningarna med direkt skolpeng varit orättvisa och ser fram mot en
skyndsam behandling i kommunstyrelse och senare kommunfullmäktige så att resurserna kommer de
elever till godo som bäst behöver det.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2008 till 2009 inom Barn- och skolförvaltning
Lunds stad
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till överföring av budgetavvikelse från 2008 till 2009. Enligt
BSN Lunds stads riktlinjer är huvudprincipen att såväl överskott 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 2008 till 2009,
Kommunstyrelsens beslut 2009-03-26
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2009-04-01.
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 2008 till 2009 tas till skolområdena med 6 494 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 2008 till 2009 tas till skolområdena med 6 494 tkr.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Delårsrapport 1:a kvartalet med prognos 2009 för Barn och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolförvaltningens 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
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 delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad
att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder samt
att översända den till kommunstyrelsen

Justeringsmännens signatur
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§ 27
Yttrande över ekonomiska ramar 2010-2012 inklusive investeringsplan
Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan 2010 – 2012 med budget
2010 från kommunkontorets ekonomiavdelning och ska göra en budgetframställan till
Kommunstyrelsen. Barn - och skolnämnd Lunds stad har i ramförslaget erhållit en nettokostnadsram på
1 292 391 tkr och en investeringsram på 2 300 tkr .
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2009-03-05 inklusive förslag till plattform för budgetarbetet samt ekonomiska
ramar för 2010-2012 och investeringsplan 2009-2020.
Kommunstyrelsens budgetanvisningar 2009-02-09
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2009-04-08.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2010-2012 med budget 2010 samt
investeringsplan 2009-2020.

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 4,2 mkr för Lunds
skolors resurscentrum för att kostnaden för resp grundskola ska kunna återgå till 1,5 skolpeng

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med 1395 tkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader för ersättningslokaler för Sagostunden

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med 1300 tkr för utökade
hyreskostnader till följd av tillgänglighetsanpassningar

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram för 2010 med 3 400 tkr för ökade kostnader för
energibesparingsåtgärder

att

hos kommunstyrelsen begära en översyn med syfte att göra förändringar i den direkta
skolpengen, så att tilläggsresursen för utbildningsbakgrund omräknas så att 4,8 % faktiskt
omfördelas samt att tilläggsresursen för utländskbakgrund i grundskolan utökas från 5,2 % till
7,2 % för att täcka relevanta kostnader.

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden måtte besluta:
att

anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2010-2012 med budget 2010 samt
investeringsplan 2009-2020.

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 4,2 mkr för Lunds
skolors resurscentrum för att kostnaden för resp grundskola ska kunna återgå till 1,5 skolpeng,
samt att den pengfördelade grundskoleresursen minskas med samma belopp

Justeringsmännens signatur
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att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med 1 395 tkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader för ersättningslokaler för Sagostunden

att

med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna principen för finansiering av lokaler för
grundskola och förskola hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med
1 300 tkr för utökade hyreskostnader till följd av tillgänglighetsanpassningar

att

med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna principen för finansiering av lokaler för
grundskola och förskola hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram för 2010 med 3 400 tkr
för ökade kostnader för energibesparingsåtgärder

att

hos kommunstyrelsen begära förändringar i den direkta skolpengen, så att:
a) tilläggsresursen för utbildningsbakgrund beräknas på ett sådant sätt att 4,8 % faktiskt
omfördelas.

b) tilläggsresursen för utländsk bakgrund inom grundskolan ökas från 5,2 % till 7,2 % för att
bättre motsvara de relaterade kostnaderna, samt att basresursen minskas i motsvarande grad.
Laila Gribel (M), Roger Niklewski (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars Hanssons (FP) yrkande.
Anders Ebbesson (MP) yrkar att nämnden måtte besluta:
att

anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2010-2012 med budget 2010 samt
investeringsplan 2009-2020.

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 4,2 mkr för Lunds
skolors resurscentrum för att kostnaden för resp grundskola ska kunna återgå till 1,5 skolpeng.

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med 1 395 tkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader för ersättningslokaler för Sagostunden.

att

med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna principen för finansiering av lokaler för
grundskola och förskola hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med
1 300 tkr för utökade hyreskostnader till följd av tillgänglighetsanpassningar.

att

med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna principen för finansiering av lokaler för
grundskola och förskola hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram för 2010 med 3 400 tkr
för ökade kostnader för energibesparingsåtgärder.

att

hos kommunstyrelsen begära förändringar i den direkta skolpengen, så att:
a) tilläggsresursen för utbildningsbakgrund beräknas på ett sådant sätt att 4,8 % faktiskt
omfördelas.

b) tilläggsresursen för utländsk bakgrund inom grundskolan ökas från 5,2 % till 7,2 % för att
bättre motsvara de relaterade kostnaderna, samt att basresursen minskas i motsvarande grad.
att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med ytterligare 9,9 miljoner så
att ramökningen sammanlagt exklusive lokalkompensationer, uppgår till 14,1 miljoner (9,9 + 4,2) i
enlighet med vårt yrkande i kommunstyrelsen.

Monica Molin (S) och Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Anders Ebbessons (MP) yrkande.
Justeringsmännens signatur
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget
yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Ja för Lars Hanssons (FP) m fl yrkande, nej för Anders Ebbessons (MP) m fl yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Carl Ling (M)
Daniel Nilsson (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)
Anders Ebbesson (MP)
Lars Hansson (FP)
Summa:

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 6

Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons (FP) m fl yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2010-2012 med budget 2010 samt
investeringsplan 2009-2020.

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2009 med 4,2 mkr för Lunds
skolors resurscentrum för att kostnaden för resp grundskola ska kunna återgå till 1,5 skolpeng,
samt att den pengfördelade grundskoleresursen minskas med samma belopp

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med 1395 tkr till följd av ej
kompenserade lokalkostnader för ersättningslokaler för Sagostunden

att

med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna principen för finansiering av lokaler för
grundskola och förskola hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2010 med
1300 tkr för utökade hyreskostnader till följd av tillgänglighetsanpassningar

att

med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna principen för finansiering av lokaler för
grundskola och förskola hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram för 2010 med 3 400 tkr
för ökade kostnader för energibesparingsåtgärder

Justeringsmännens signatur
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hos kommunstyrelsen begära förändringar i den direkta skolpengen, så att:
a) tilläggsresursen för utbildningsbakgrund beräknas på ett sådant sätt att 4,8 % faktiskt
omfördelas.

b) tilläggsresursen för utländsk bakgrund inom grundskolan ökas från 5,2 % till 7,2 % för att
bättre motsvara de relaterade kostnaderna, samt att basresursen minskas i motsvarande grad.
Reservation
Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S), Daniel Johansson (S), Vlasta Sabljak (S), Mats Nilsson (S) och
Ibrahim Kakahama (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justeringsmännens signatur
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§ 28
Översiktsplan 2010
Sammanfattning
Gällande översiktsplan, ÖPL-98 antogs av Kommunfullmäktige 28 maj 1998 och har därefter förklarats
aktuell 2001 och 2006. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2007 om inriktning och direktiv för en
revidering av ÖPL-98. Byggnadsnämnden har nu översänt Översiktsplan 2010, samrådshandling, på remiss.
Samrådet pågår 9 mars -11 maj 2009.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad fokuserar i sitt yttrande på vilka konsekvenser samrådsförslagets olika
alternativ har för nämndens ansvarsområde avseende förskole- och grundskoleverksamheten.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets Samråd om Översiktsplan 2010, revidering av Lunds Översiktsplan, PÄ 6/2007
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse av den 22 april 2009.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen som nämndens synpunkter i samrådet.

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 översända tjänsteskrivelsen som nämndens synpunkter i samrådet.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN
Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-04-22
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§ 29
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2010-2012 med utblick mot 2014
Sammanfattning
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet MBP 2010-2012 med utblick mot 2014 har
remitterats till Barn- och skolnämnd Lunds stad för yttrande.
Nämnden föreslås avge yttrande i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
MBP 2010-2012 med utblick mot 2014, Dnr 09/66/26, remiss
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2009-04-19
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

avge yttrande om förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram, MBP 2010-2012 med
utblick mot 2014 i enlighet med Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse

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 avge yttrande om förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram, MBP 2010-2012 med
utblick mot 2014 i enlighet med Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN
Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-04-22
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§ 30
Förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2010-2012
Dnr BSL 2009/0042
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens, Park och Naturkontor har översänt Grönstruktur och Naturvårdsprogrammet
(GNP) 2010 -2012 för samråd. Åtgärdsprogrammet är ett internt kommunalt arbetsprogram som ska
vara vägledande för nämnder och förvaltningar som fortlöpande arbetar med planering och
genomförande av projekt inom den ”gröna” sektorn.
GNP behandlas parallellt med Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP) samt utgör underlag
för Ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP)
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen, Park och Naturkontorets samrådsförslag
GNP 2010-2012.
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 2 april 2009.
Barn och skolförvaltning Lunds stad förslag till beslut
Barn och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

överlämna Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande över
”Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP)
2010 – 2012.

Yrkanden
Monica Molin (S), Lars Hansson (FP), Laila Gribel (M), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD), Anders
Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition Monica Molins (S) m fl förslag och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande över
”Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP)
2010 – 2012.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN
Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-04-22
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§ 31
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Arbetsutskottet
Protokoll 2009-04-18
Ansökan om ledighet
Ansökan om ledighet för elev vid Höjebroskolan, nr 4/09
Delegat: Ulf Leo
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp
Beslut om placering vid Hasselaskolan, Almelundskolan, nr 5/09
Beslut om placering inom Lunds skolors Resurscentrum med undervisning på Lig-grupp Tunaskolan, nr
6/09
Delegat: Ingrid Kanje
Undervisnings- och elevvårdsärende
Beslut om placering av elever vid Silviaskolan i Hässleholm samt tillstyrkan av begäran om
interkommunal ersättning, nr 1/09
Delegat: Ingrid Kanje
Utökning av vistelsetid
Beslut om utökning av vistelsetid vid Arkens förskola, nr 1/09
Delegat: Birgitta Finnman
Beslut om utökning av vistelsetid vid Körsbärets förskola, nr 2/09
Delegat: Birgitta Finnman
Beslut om utökning av vistelsetid vid Körsbärets förskola, nr 3/09
Delegat: Birgitta Finnman
Beslut om utökning av vistelsetid vid Arkens förskola, nr 4/09
Delegat: Birgitta Finnman
Personalärenden
Nr 175-194
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN
Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-04-22

18

§ 32
Information från nämndens ledamöter
Esbjörn Hellström (MP) informerar från skolkonferens på Svaneskolan
Mats Nilsson (S) informerar från förskolekonferens på Fornborgen, m fl förskolor
Christer Wallström (FP) informerar från förskolekonferens på Annegården och Slangbågen
Gösta Eklund (V) informerar från skolkonferens på Klostergårdsskolan
Lars Hansson (FP) informerar från bokslutsdialogerna med presidiet, förvaltningsledning och företrädare
från skolområdena

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN
Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-04-22

§ 33
Anmälningar
Följande handlingar anmäls till dagens sammanträde:
Protokoll samverkansgrupp 2009-04-14
Protokoll skolkonferens F-9 Östratornskolan den 24/2 2009
Protokoll områdeskonferens Lerbäcks skolområde 2008-11-27
Protokoll skolkonferens Vikingaskolan, 2009-02-24
Protokoll skolkonferens Järnåkra, 2009-02-12
Protokoll förskolekonferens Holken och Kobjer 2009-02-05
Protokoll skolkonferens skolområde Lerbäck/Stångby 2009-03-04
Protokoll skolkonferens Klosters skolområde 2009-03-31
Protokoll skolområdeskonferens Östra Torn/Linero 2009-03-11
Riktlinjer för föräldrainflytande i förskola och skola inom skolområde Östra Torn/Linero
Protokoll skolkonferens Apelskolan, Vårfruskolan 2009-03-19
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2009-02-12
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN
Barn- och skolnämnd Lunds stad
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Sammanträdesdatum: 2009-04-22

§ 34
Information från förvaltningschefen
•

Förskolorna Annegården och Slangbågen ska på studieresa till Reggio Emilia i maj månad

•

Utvecklingsdagar för nämnden 12.13 maj

•

Information från utvecklingsledare Mats Jönsson angående nya riktlinjer för mottagande av
nyanlända elever

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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