LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-11-18

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 18.00-21.30

Ajournering 19.45-19.10

Ledamöter:

Lars Hansson (FP) ordförande
Karl-Axel Axelsson (M) vice ordförande
Bo Alfredsson (M)
Laila Gribel (M)
Agnes Borg (KD), §§ 84 – 93, 18.00-21.00
Roger Niklewski (C)
Monica Molin (S)
Daniel Johansson (S)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (V)

Ersättare:

Johanna Kyander (M)
Carl Ling (M)
Daniel Nilsson (M)
Emelie Ekman (FP) tjänstgörande för Christer Wallström (FP)
Matilda Flodin (KD) tjänstgörande för Agnes Borg (KD) §§ 93-95
Simon Årnes (C)
Patrice Soares (S)
Per-Arne Lundgren (S) tjänstgörande för Vlasta Sabljak (S)
Gösta Eklund (V)
Esbjörn Hellström (MP) tjänstgörande för Anders Ebbesson (MP)

Övriga närvarande:

Lena Leufstedt, förvaltningschef
Mats Jönsson, utvecklingschef
Thomas Ekstedt, utvecklingsledare
Elin Johansson Ejsing, projektchef
Mathias Loftenius, fastighetsekonom
Ann-Britt Svensson, ekonom
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
Annika Kristiansson, Lärarförbundet
Laila Nilsson, Kommunal
Lena Nilsson, Kommunal

Utses att justera:

Roger Niklewski (C) med Agnes Borg (KD) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Barn- och skolkontor Lunds stad den 27 november 2009, kl 9.00

Underskrifter

Paragrafer: §§ 84 - 95

Sekreterare ........................................................
Suzanne Olsson
Ordförande ........................................................
Lars Hansson
Justerande ...........................................................
Roger Niklewski

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: BSN Lunds stad
Sammanträdesdatum: 2009-11-18
Datum för anslags
uppsättande: 2009-11-30

Datum för anslags
nedtagande: 2009-12-21

Förvaringsplats
för protokollet: BSN Lunds stad, Arkivgatan 5
Underskrift

..................................................................
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
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§ 84
Fastställande av dagordningen
Eftersom ett extra ärende, Begäran om tilläggsanslag, har tillkommit, föreslår ordföranden att detta
ärende läggs in efter Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den justerade dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 oktober efter uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-11-09
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 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 31 oktober 2009 och lägga den till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Begäran om tilläggsanslag i budget 2010
Sammanfattning
I samband med att budgeten för 2010 fastställdes av fullmäktige i juni 2009 reducerades den direkta
skolpengen för skolbarnomsorg för 10-12 åringar med 25 %. Denna reducering fanns inte med i det
förslag till ekonomiska ramar som nämnden yttrade sig över i april 2009. Förvaltningen anser att
tilläggsanslag bör begäras för vårterminen 2010 för att skolbarnomsorgen för 10-12 åringar ska behandlas
på lika villkor i kommunen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2009-11-16
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

av kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för 2010 med 1 500 tkr

Yrkanden
Monica Molin (S) tillstyrker förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att av kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för 2010 med 1 500 tkr

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Informationsärende
Förutsättningar för internbudgeten 2010 inför beslut den 9 december
Genomgång av förslaget till internbudget görs vid dagens nämndsammanträde. Beslut kan fattas först
den 9 december. Anledningen är att osäkerhet råder i vilken omfattning kommunfullmäktiges kommande
beslut med anledning av utredningen Bidrag på lika villkor, kommer att påverka Barn- och skolnämnd
Lunds stads budget.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Informationsärende
Rapport angående barngruppernas storlek
Ärendet
Information angående barngruppernas storlek i förskolan inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad i
oktober 2009 jämfört med motsvarande tid 2008.
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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§ 89
Förslag till LOKALPLAN 2010-2015 med utblick mot 2025 för förskolor och skolor inom
BSN Lunds stad
Sammanfattning
Föreliggande dokument är en revidering Samordnad lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för förskolor
och skolor i Lunds kommun i de delar som omfattar BSN Lunds stad. Lokalplanen utgör
planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt ärende efterhand som dessa aktualiseras och
förs upp på prioriteringslistan för lokalförsörjning för BSN Lunds stad.
Beslutsunderlag
Samordnad lokalplan 2008-2013 med utblick mot 2020 för förskolor och skolor i Lunds kommun antagen av
Utbildningsnämnden 2007-12-06 § 170 (bif. ej här)
Förslag till LOKALPLAN 2010-2015 med utblick mot 2025 för förskolor och skolor inom BSN Lunds
stad, daterat 2009-11-05
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 5 nov. 2009
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna Lokalplan 2010-2015 med utblick mot 2025 för förskolor och skolor inom BSN Lunds stad,
daterat 2009-11-05 som planeringsunderlag för det fortsatta arbetet med lokalförsörjning inom
Lunds stad

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att ärendet återremitteras med uppgift att:
1. Bryta ut planerna för Mårtens Fälad/Tuna, Stångby med omnejd, Linero/Råbylund och
Östra Torn/Brunnshög som separata ärenden, med nedbrutna och analyserade
barn/elevprognoser, med presentation av möjliga handlingsalternativ och med tydliga
konsekvensbeskrivningar ur ett brukarperspektiv
2. Som ett separat ärende föreslå nya turordningsregler för barnomsorgen med någon form av
förtur för de boende inom förskolornas närområden. Ett av syftena med detta är att undvika
en icke behovsrelaterad etablering av ytterligare förskoleenheter/avdelningar i Centrum
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till Lars Hanssons yrkande punkt 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 och finner att nämnden beslutar i enlighet med den.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med den.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar att återremittera ärendet med följande uppdrag:
att

bryta ut planerna för Mårtens Fälad/Tuna, Stångby med omnejd, Linero/Råbylund och
Östra Torn/Brunnshög som separata ärenden, med nedbrutna och analyserade
barn/elevprognoser, med presentation av möjliga handlingsalternativ och med tydliga
konsekvensbeskrivningar ur ett brukarperspektiv och

att

som ett separat ärende föreslå nya turordningsregler för barnomsorgen med någon form av
förtur för de boende inom förskolornas närområden. Ett av syftena med detta är att undvika
en icke behovsrelaterad etablering av ytterligare förskoleenheter/avdelningar i Centrum

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Prioriteringslista BSF Lunds stad med förslag till investeringsplan 2010-2015
Sammanfattning
Föreliggande prioriteringslista redovisar BSF Lunds stads prioritering för lokalförsörjning för
förskolor och grundskolor enligt en skala 1-4.
Vidare redovisas dels vid vilken tidpunkt projekten finns med i det av Kommunkontoret utskickade
underlaget Investeringsplan 2011-2015 daterat 2009-09-18 och dels förvaltningens synpunkter och
eventuella förslag till justeringar och tillägg i det utsända materialet. I den mån förvaltningens förslag
avviker från det utskickade underlaget har detta markerats med fetstil.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 3 nov. 2009 inkl bilagor
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna Prioriteringslista 2009 som planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt
ärende inom ramen för det fortsatta arbetet med lokalförsörjning inom Lunds stad,

att

till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2009 som BSN Lunds stad förslag till Investeringsplan
2011-2015 avseende objekt inom nämndens område, samt

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med projektskiss, investerings- och
driftkalkyl samt möjlig tidplan för dessa objekt som underlag för nämndens äskande om
investeringsanslag för inköp av inventarier mm samt hyres- och driftskonsekvenser av dessa
projekt.

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden endast tar ställning till den mellersta att-satsen i förvaltningens
förslag till beslut:
att till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2009 som BSN Lunds stad förslag till Investeringsplan
2011-2015 avseende objekt inom nämndens område.
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 till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2009 som BSN Lunds stad förslag till Investeringsplan
2011-2015 avseende objekt inom nämndens område

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Rapport till skolinspektionen
Dnr BSL 2009/0130
Sammanfattning
Statens skolinspektion genomförde våren 2009 tillsyn av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och
skolverksamhet i Lunds kommun. Inspektionen visade på såväl förbättringsområden som på
kommunens goda verksamhet. Efter Skolinspektionens beslut den 21 augusti 2009 har ett omfattande
arbete med åtgärdsuppföljning genomförts.
Beslutsunderlag
Informationsbrev till Lunds kommun, per den 2008-11-21. Dnr 43-2008:490
Statens Skolinspektions beslut och rapporter för Lunds kommun per den 2009-08-21. Dnr 43-2008:490
http://www.skolinspektionen.se/
Barn- och skolförvaltningarnas samt utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad 2009-11-04 inklusive
bilagor.
Barn- och skolförvaltningarnas samt utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna Lunds stads skolspecifika åtgärdsuppföljningar, med anledning av Statens
skolinspektions rapport och beslut avseende Lunds kommun

att

godkänna ”Barn- och skolnämndernas samt Utbildningsnämndens åtgärdsuppföljning med
anledning av Statens skolinspektions rapport och beslut avseende Lunds kommun” samt

att

översända tjänsteskrivelsen, med bilagor, till kommunstyrelsen för fortsatt behandling

Yrkanden
Lars Hansson (FP) och Roger Niklewski (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Roger Niklewskis och sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna Lunds stads skolspecifika åtgärdsuppföljningar, med anledning av Statens
skolinspektions rapport och beslut avseende Lunds kommun
att

godkänna ”Barn- och skolnämndernas samt Utbildningsnämndens åtgärdsuppföljning med
anledning av Statens skolinspektions rapport och beslut avseende Lunds kommun” samt

att

översända tjänsteskrivelsen, med bilagor, till kommunstyrelsen för fortsatt behandling

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Förvaltningschefen
Detaljplan för Trossen 1 m.m. i Lund (Nettobutiken) Dnr BSL 2009/0110
Delegat: Lena Leufstedt
Undervisnings- och elevvårdsärende
Eleven JEO (990418) har från och med 090930 särskild undervisning i hemmet. Beslut har skett i samråd
med vårdnadshavare i EVK 2009-09-25. Undervisningen i hemmet motsvarar tre skoldagar i veckan. Nr
2/09
Delegat: Véronika Pierreville
Anpassad studiegång
Beslut vid EVK 091002 om fortsatt anpassad studiegång för elev på Lovisaskolan fram till och med
vecka 45 då ny uppföljning och utvärdering sker. Nr 8/09.
Delegater: Carina Malmborg, Eva Rading
Tecknande av avtal
Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade eleven A S Nyvångskolan, Dalby, nr
17/09
Beslut att teckna avtal mellan Lsr och Blichers friskola ang eleven P H skolgång. Avtalet gäller 091001091218, nr 18/09
Beslut att teckna avtal mellan Lsr och K-A Westerbergskolan ang eleven P L skolgång. Avtalet gäller lå
09/10, nr 18/09
Beslut att teckna avtal mellan Lsr och K-A Westerbergskolan ang. eleven J G skolgång. Avtalet gäller lå
09/10, nr 18/09
Beslut att teckna avtal mellan Lsr och Impius Utvecklings AB ang eleven VN skolgång. Avtalet gäller
090701-100630, nr 18/09
Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade eleven F H, Nyvångskolan, Dalby.
Hösten 2009. Förlängs efter utvärdering i december 09, nr 19/09
Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade gruppen på Östra Tornskolan,
Fågelskolan, Genarps skola och Tunaskolan. Läsåret 2009-2010. Förlängs automatiskt om inte annat
överenskommits senast 3 månader före överenskommelsens utgång, nr 20/09.
Beslut att teckna avtal mellan Lsr och Inger Denwall ang handledning arbetslag Fåglasång. Avtalet gäller
september 2009 – juni 2010, nr 21/09.
Delegat: Ingrid Kanje

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Utökning av vistelsetid
Önskemål från förälder om utökning av vistelsetid. Beslut: Beviljar ansökan om utökad vistelsetid för FÅ
040320 och AÅ 060519, under perioden 091101-091231, nr 8/09.
Delegat: Birgitta Finnman
Önskemål från förälder om utökning av vistelsetid. Beslut: Beviljar ansökan om utökad vistelsetid för
VNB 060708 under perioden 091109-091231. Utökning av tid sker mellan 7.30 – 9.00 tre dagar/vecka.
Delegat: Birgitta Finnman, nr 9/09
Personalärenden
Nr 475-489
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande inkomna skrivelser:
Skrivelse till BSN Lunds stad och BSF Lunds stad angående utvecklingen för barnen som gått på
Romano Trajo – från S och MP
Protokoll Skolkonferens Klosters rektorsområde 2009-11-03
Protokoll skolkonferens Vårfruskolan 091019
Protokoll skolområdeskonferens Östra Torn/Liner 091022
Protokoll skolkonferens Vikingaskolan 090929
Protokoll skolkonferens/enhetsnivå på Hubertusgården 090602
Protokoll skolkonferens Palettskolan 09
Uppsägning av förskolan Lönnens koloniträdgård Täppan, skrivelse från föräldrar
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Information från nämndens ledamöter
•

Gösta Eklund (V) informerar från skolkonferens på Vegaskolan, Ulrikedal och Körsbäret

•

Mats Nilsson (S) framför att föräldrarna till barn på Gunnesbogård har framfört klagomål på
bristande information inför ombyggnation.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Förvaltningschefen informerar
•

Utbildning om IKT-användning i skolan den 8/3 2010 (eftermiddagen) med professor Bo
Dahlbom

•

Arbetsbristsituationen för grundskollärare

•

Utbyggnad Spelmannen, Tunastugan

•

Ombyggnad Gunnesbogård

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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