LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-10-21

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 18.00-21.15

Ajournering kl 19.30 – 19.45

Ledamöter:

Anders Ebbesson (MP) ordförande
Bo Alfredsson (M)
Laila Gribel (M)
Christer Wallström (FP)
Agnes Borg (KD)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (V)

Ersättare:

Carl Ling (M) tjänstgörande för Karl-Axel Axelsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Malin Norberg (FP) tjänstgörande för Lars Hansson (FP)
Emelie Ekman (FP)
Matilda Flodin (KD) tjänstgörande för Roger Niklewski (C)
Patrice Soares (S) tjänstgörande för Monica Molin (S)
Per-Arne Lundgren (S) tjänstgörande för Daniel Johansson (S)
Gösta Eklund (V) tjänstgörande för Vlasta Sabljak (S)
Esbjörn Hellström (MP)

Övriga närvarande:

Lena Leufstedt, förvaltningschef
Anita Bengtsson, personalkonsult
Helene Ahlstedt, personalkonsult
Camilla Hansson, personalkonsult
Mats Jönsson, utvecklingschef
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
Bengt Andersson, Lärarförbundet

Utses att justera:

Ibrahim Kakahama (V) med Mats Nilsson (S) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Barn- och skolkontor Lunds stad den 28 oktober 2009, kl 15.00 Paragrafer: §§ 72-83

Underskrifter

Sekreterare ........................................................
Suzanne Olsson
Ordförande ........................................................
Anders Ebbesson
Justerande ...........................................................
Ibrahim Kakahama

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: BSN Lunds stad
Sammanträdesdatum: 2009-10-21
Datum för anslags
uppsättande: 2009-10-29

Datum för anslags
nedtagande: 2009-11-20

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

..................................................................
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
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§ 72
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Personalredovisning
Ärendet
Redovisning av sjukfrånvaro och rehabilitering beträffande Barn- och skolförvaltning Lunds stad:
Sjukfrånvaro i procent per månad 2008-2009, sjukfrånvaro totalt per åldersgrupp 2009-09-30,
sjukfrånvaro totalt per åldersgrupp 2009-09-30 exklusive sjukersättning, sjukfrånvaro per yrkesgrupp
2009-09-30. Genomgång också av personalstrategiska frågor såsom personalförsörjning framöver samt
rekryteringsbehov respektive övertalighet.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Revidering av mångfaldsplanen
Ärendet
Mångfaldsplanen för Barn- och skolförvaltning Lunds stads antogs av nämnden den 23 januari 2008. På
grund av den nya diskrimineringslagen (2008:567) har planen nu varit föremål för revidering.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta den reviderade mångfaldsplanen för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
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 anta den reviderade mångfaldsplanen för Barn- och skolförvaltning Lunds stad.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Ekonomisk uppföljning per den 30 september
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 30 september efter uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-10-09
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 30 september 2009 och lägga den till
handlingarna.
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 den ekonomiska uppföljningen per den 30 september 2009 och lägga den till
handlingarna.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Preliminära priser för den obligatoriska särskolan 2010
Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp
avseende elever i den obligatoriska särskolan. Enligt avtal skall preliminära priser redovisas för
samverkanskommunerna före budgetåret.
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad tilldelas resurser från kommunstyrelsen för lundaelever i den
obligatoriska särskolan och har ansvaret att fördela resurser till den obligatoriska särskolans
verksamhetsdrivande enheter för alla elever och debitera samverkanskommunerna för deras elever samt
administration, särskoleteam, hyreskostnader och särskoletransporter. I samband med årsbokslut
beräknas slutliga kostnader per elev och samverkanskommunerna debiteras mellanskillnaden mellan
preliminära priser och slutgiltiga kostnader per elev.
Föreliggande tjänsteskrivelse redovisar preliminära priser per elevkategori samt för administration,
särskoleteam, hyror och särskoletransporter samt beräkningsgrunderna för dessa priser.
Beslutsunderlag:
Lunds stad tjänsteskrivelse 2009-09-08.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa preliminära priser för obligatoriska särskolan 2010
enligt barn- och skolkontorets tjänsteskrivelse 2009-09-08.
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 preliminära priser för obligatoriska särskolan 2010
enligt barn- och skolkontorets tjänsteskrivelse 2009-09-08.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-10-21

7

§ 77
Månadsrapport lokalplanering
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och skola inom Lunds stad.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2 oktober 2009 inklusive bilaga.
Ärendet
Bilagt denna tjänsteskrivelse finns beskrivning av hur lokalsituationen hanteras inom respektive
skolområde.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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 lägga informationen till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Förslag till sammanträdestider för 2010
Ärendet
Förslag till sammanträdestider för år 2010 föreligger nämnden för beslut
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolkontor Lunds stad beslutar
att fastställa sammanträdestiderna för år 2010 i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Bo Alfredsson (M) yrkar med instämmande av Gösta Eklund (V), Christer Wallström (FP), Ibrahim
Kakahama (V) och Mats Nilsson (S) att det föreslagna nämndsammanträdet den 31/3 flyttas till den
24/3 för att undvika nämndsammanträde i påskveckan.
Anders Ebbesson (MP), Laila Gribel (M), Carl Ling (M) och Agnes Borg (KD) yrkar enligt
förvaltningens förslag med bibehållande av nämndsammanträdet den 31/3.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bo
Alfredssons m fl förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Bo Alfredssons m fl yrkande
Nej för Anders Ebbessons m fl yrkande
Ledamot/ersättare
Carl Ling (M)
Bo Alfredsson (M)
Laila Gribel (M)
Christer Wallström (FP)
Matilda Flodin (KD)
Agnes Borg (KD)
Patrice Soares (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Gösta Eklund (V)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (V)
Malin Norberg (KD)
Anders Ebbesson (MP)
Summa:

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
X
6

Nämnden beslutar således i enlighet med Bo Alfredssons m fl yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar att anta förvaltningens förslag med ändring av
nämndsammanträdet den 31/3 till den 24/3 och sammanträdestiderna för år 2010 fastställs enligt nedan:
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Arbetsutskott
kl 15.30

Nämnd
kl 18.00

3/2
10/3
14/4

17/2
24/3
28/4
20-21/5*
9/6
1/9
29/9
27/10
24/11
8/12

26/5
18/8
15/9
13/10
10/11
1/12

* 20-21/5 utvecklingsdagar för nämnden – ej nämndsammanträde

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-10-21

10

§ 79
Slutrapport LUNK (Lunds Ungdomsenkät)
Ärendet
Information angående LUNK-enkäten 2009, som är en elevenkät som genomförts i skolår 5 och 8 samt
gymnasieskolan år 2.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av LUNK-enkäten och lägga den till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Redovisning av delegationsbeslut
Arbetsutskottet
Protokoll 2009-09-09: Remissvar ”Möjligheter i Lunds stadskärna”
Protokoll 2009-10-07: Detaljplan för del av kvarteret Jägaren (Nöbbelövs torg)
Ledighet för elev
Ansökan om ledighet för elev (född 1998) vid Svenshögskolan, för besökande av internationellt
barnläger i Guatemala i 11 dagar, nr 6/09
Delegat: Britt Markusson
Ansökan om ledighet för elev (född 1999) för att hälsa på kusin i Thailand i 22 dagar, nr 7/09.
Delegat: Britt Markusson
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp
Beslut att placera eleven NT 950318**** inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på
Almelundskolan med start 090921, nr 16/09.
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut att placera eleven LG 950202**** inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Lokalt
int gruppen Tunaskolan med start 090907, nr 17/09
Beslut att placera eleven EJ 950617**** inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på
Önneslövs skola med start 090917, nr 17/09
Beslut att placera eleven KMP 951114**** inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på
Hasselaskolan Lsr med start 090907, nr 17/09
Delegat: Ingrid Kanje
Placering i grundsärskola eller träningsskola
Beslut om placering för eleven EK 020501**** i ts special Tss, med placering på Gråsparskolan, nr 1/09
Beslut om placering för eleven HH 020331**** special Tss med placering i autismgrupp på
Gråsparvsskolan, nr 1/09
Beslut om placering för eleven MK 941216**** Gs med placering på Vikingaskolan som
individintegrerad elev från och med ht 09, nr 1/09
Beslut om placering för eleven TEE 930601**** Grundsärskola med placering på Gunnesboskolan som
individintegrerad elev, nr 1/09
Delegat: Ingrid Kanje
Särskoletillhörighet
Beslut om särskoletillhörighet angående eleven MK 941216****, nr 1/09

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut om särskoletillhörighet angående eleven EK 020501****, nr 1/09
Beslut om särskoletillhörighet angående eleven HH 020331****, nr 1/09
Beslut om särskoletillhörighet angående eleven TEE 930601****, nr 1/09
Delegat: Ingrid Kanje
Anpassad studiegång
Beslut om anpassad studiegång för eleven M B, 940402**** - förlängd PRAO i kombination med
skolarbete 2 halvdagar per vecka höstterminen ut. Övriga skolämnen: Avvikelse görs från timplanen (se
elevvårdsprotokoll). Intyg från skolpsykolog, Östratornskolan, nr 7/09.
Personalärenden
Personalärenden nr 442-474
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Information från nämndens ledamöter
Agnes Borg (KD) informerar från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 1/9.
Christer Wallström (FP) informerar från förskolekonferens den 20/10 på Annegården och Slangbågen.
Emelie Ekman (FP) informerar från skolkonferens på Höjebroskolan.
Gösta Ekman (V) har besökt miljöombudsmötet på Körsbäret, Päronet och Lilla Järnåkra, som arbetar
på att få Grön Flagg vid årsskiftet.
Ibrahim Kakahama (V) har tillsammans med Monica Molin (S) besökt skolkonferensen på
Vikingaskolan.
Ibrahim Kakahama (V) informerar också från skolkonferens på Flygelskolan.
Anders Ebbesson (MP) rapporterar från studieresan till Reggio Emilia i maj.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Anmälningar
Följande handlingar anmäls till nämnden:
Skrivelse från Monica Molin (S) angående otrygg miljö kring Östratornskolan.
Protokoll skolkonferens Apelskolan, 2009-09-14
Protokoll skolkonferens Svaneskolan, 2009-09-22
Protokoll skolkonferens Klostergårdsskolan, 2009-09-22
Protokoll skolkonferens F-9 Östratornskolan, 2009-10-05
Protokoll förskolekonferensen för Holken och Kobjer, 2009-09-24
Protokoll skolkonferens Lerbäck/Stångby, Vallkärra, Håstad och Odarslövs skolor, 2009-09-21
Protokoll skolkonferens Klosters skolområde, 2009-09-29
Granskning av effekter av etableringen av fristående skolor, Kommunrevisionen
Protokoll Kommunala Handikapprådet, 2009-09-01
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Information från förvaltningschefen
Utmärkelser
• Lund 2:a bästa skolkommun 2009
• Odarslövs skola har tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket
• Skolverket har utsett Vikingaskolan till en av Sveriges tre bästa skolor i landet på skriftliga
omdömen
Rektorsutbildningen: sex stycken av våra rektorer har påbörjat rektorsutbildningen. Numera prioriteras
de nyaste rektorerna. Intagning för år 2010 pågår. Efter detta kommer samtliga BSF Lunds stads rektorer
har genomgått rektorsutbildningen.
PIM – praktisk IT- och mediekompetens är en utbildning för pedagoger på alla stadier. Målet är att
samtliga pedagoger ska PIM-certifieras.
Svar angående Skolinspektionens granskning kommer som ärendet till nämndsammanträdet den 18/11.
Kommunstyrelsen sammanställer ett gemensamt svar från Lunds kommun.
Information om barngruppernas storlek kommer till nämndsammanträdet den 18/11. Kön för intagning
i februari mars är kraftigt växande, bland annat beroende på inflyttning.
Det har kommit signaler att haschmissbruket bland ungdomar ökar och polisen har gjort flera beslag.
Socialtjänsten, polisen, fältgruppen m fl aktörer arbetar med detta. Information kommer att ges på
föräldramöten, till politiker m fl. En presskonferens anordnas inom kort.
Utvecklingsresan. Min utvecklingsbok har just distribuerats till samtliga anställda. Det är en
sammanställning av idéer som tagits fram under medarbetarseminarierna. Ett s.k. smartcard delas ut
angående hur man utvecklas till en medskapande medarbetare.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

