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§1
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2
Årsanalys 2009 med bokslut
Dnr BSL 2010/0036
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.
Beslutsunderlag
Årsanalys 2009 med bokslut.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna årsanalys 2009 med bokslut och
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna årsanalys 2009 med bokslut och
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Reservation
Årsanalysen 2009 för BSN Lund Stad visar på flera punkter de negativa
effekterna av direkt skolpeng och besparingarna i skolan.
Kommunfullmäktiges mål för nämnden uppnås bara i 2 fall av 7.
Vad gäller barngruppstorlekarna, 11/16, redovisas ingen förbättring.
Endast för ca 38 % av avdelningarna nås målet.
Vi ser nu också en negativ tendens med fallande betyg i skolorna.
Till grund för situationen ligger budgetneddragningar men också en försvagad
social omfördelning av resurser till skolan. Det har blivit allt mindre kvar för
utjämning!
Därför ser vi det som mycket angeläget att de skolor och förskolor som har
störst bekymmer får ett rejält ekonomiskt tillskott under 2010 för att inte skapa
större orättvisor än vi redan har. Dessutom krävs en förändring av
resursfördelningen så att den bättre motsvarar behoven.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3
Begäran om överföring av budgetavvikelser från 2009 till
2010
Dnr BSL 2010/0037
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att 11878 tkr balanseras som tilläggsbudget för
BSN Lunds stad år 2010 för redan planerad verksamhet och resterande
5350 tkr som eget kapital
att hos kommunstyrelsen ansöka om BSN Lunds stads ändrade utgiftsram i
2010 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-01-29.
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 11878 tkr balanseras som tilläggsbudget för
BSN Lunds stad år 2010 för redan planerad verksamhet och resterande
5350 tkr som eget kapital
att hos kommunstyrelsen ansöka om BSN Lunds stads ändrade utgiftsram i
2010 års investeringsbudget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Internbudget 2010
Dnr BSL 2010/0038
Sammanfattning
För år 2010 ska Barn- och skolnämnden fastställa internbudget. När direkt
skolpeng infördes 2008 har nämnden också att ta ställning till vilka
funktioner/satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som ställts till
nämndens förfogande. Från och med 2010 ska nämnden också ta ställning till
fördelning av tilläggsbeloppet för särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2009
Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2009
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2009
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 28 januari 2010
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt ovan.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) bifaller förvaltningens förslag till Internbudget med
följande förändringar:
a) Reserverade medel - nämndens initiativ , utökas med 500 tkr till 600 tkr.
b) Oförutsedda behov, minskas med 500 tkr till 2700 tkr.
Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S), Ibrahim Kakahama (V), Bo
Alfredsson (M), Agnes Borg (KD) och Roger Niklewski (C) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt egen yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att bifalla förvaltningens förslag till Internbudget, med följande förändringar:
a) Reserverade medel - nämndens initiativ, utökas med 500 tkr till 600 tkr.
b) Oförutsedda behov, minskas med 500 tkr till 2700 tkr.
Protokollsanteckning
Vi är mycket angelägna om att verksamheten för elever 10-12 år ska fortsätta
som tidigare på St Hansgården.
Vi anser att den finansiering som kan komma att saknas till hösten på grund av
majoritetens nerdragningar ska tas av de medel nämnden har till oförutsedda
behov.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Reviderad lokalplan 2010-2015 med utblick mot 2025 för
förskolor och skolor inom BSN Lunds stad.
Dnr BSL 2010/0026
Sammanfattning
Föreliggande dokument är en revidering av 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 det
fortsatta arbetet med lokalförsörjning inom 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
BSN Lunds stads beslut 2009-11-18 § 89 om förslag till Lokalplan daterad
2009-11-05
Förslag till LOKALPLAN 2010-2015 med utblick mot 2025 för förskolor och
skolor inom BSN Lunds stad, daterat 2010-02-02
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2 februari 2010
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 2010-02-02 som
planeringsunderlag för det fortsatta arbetet med lokalförsörjning inom
Lunds stad
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att lokalplanen skickas på remiss till samtliga
skolledare och skolkonferenser, med möjlighet att lämna yttrande senast 201005-31.
I remissen ska efterfrågas : synpunkter på föreslagna lösningar (styrkor,
svagheter, m.m.)
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 skolplanen skickas på remiss till samtliga skolledare och skolkonferenser
med möjlighet att lämna yttrande senast 2010-05-31.
I remissen ska efterfrågas: synpunkter på föreslagna lösningar (styrkor,
svagheter, m.m.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6
Backaskolan och Lovisaskolan - anpassning för
elevökning.
Dnr BSL 2010/0032
Sammanfattning
Backa- och Lovisaskolorna på Norra Fäladen behöver utöka sin samlade
verksamhet med en F-klass från hösten 2010. Förslaget innebär begäran om
investeringsanslag år 2011 om 400 tkr för inköp av inventarier, utrustning och
läromedel samt om driftsanslag för ökad hyra och kapitaltjänstkostnader om 58
tkr år 2010 och 138 tkr/år med full helårseffekt fr o m år 2012.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 februari 2010 inkl
bilagorna 1-2.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna planeringen för Backaskolan och Lovisaskolan och uppdra åt
förvaltningen att hålla nämnden löpande informerad om ärendets gång

att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag 2010 med 400 tkr
för inköp av inventarier och utrustning till Backaskolan

att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
58 tkr för 2010 och med 138 tkr/år från och med år 2011
för täckande av ökade driftskonsekvenser för Backa- och Lovisaskolan
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att förslaget till investeringsanslag i att-sats 2,
minskas till 350 tkr för inköp av inventarier och utrustning till Backaskolan och
att i att-sats 3 hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 53 tkr för
2010 och med 127 tkr/år från och med år 2011 för täckande av ökade
driftskonsekvenser för Backa- och Lovisaskolan.
Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Anders Ebbesson
m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att
att

godkänna planeringen för Backaskolan och Lovisaskolan och uppdra åt
förvaltningen att hålla nämnden löpande informerad om ärendets gång
hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag 2010 med 350 tkr för
inköp av inventarier och utrustning till Backaskolan
hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 53 tkr för 2010 och
med 127 tkr/år från och med år 2011 för täckande av ökade
driftskonsekvenser för Backa- och Lovisaskolan

Reservation
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§7
Hubertusgården - nya platser i uteförskolan Daggmasken
och integrerat fritidshem
Dnr BSL 2010/0033
Sammanfattning
Hubertusgården på Nöbbelöv behöver utöka sin verksamhet med nya platser i
förskolan och integrera fritidshemmet i hus A. Förslaget innebär begäran om
investeringsanslag för inventarieinköp om 400 tkr samt driftsanslag för ökad
hyra och kapitaltjänstkostnader om 20 tkr år 2010 och med full helårseffekt om
292 tkr från och med år 2011.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 februari 2010 inkl
bilagorna 1-3
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna planeringen för Hubertusgården

att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag till Hubertusgården med
200 tkr för inköp av inventarier och utrustning till uteförskolan
Daggmasken
200 tkr för inköp av kompletterande inventarier och utrustning till hus A
50 tkr för Hubertusgårdens utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan

att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
15 tkr för år 2010 och med 292 tkr/år från och med år 2011 för
täckande av ökade driftskonsekvenser för Hubertusgården
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i att-sats 1 att investeringsanslagen till
Hubertusgården minskas till 175 tkr, att inköp av kompletterande inventarier
och utrustning till hus A minskas till 175 tkr och att 50 tkr för Hubertusgårdens
utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan stryks, att i att-sats 3 hos
kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 12 tkr för år 2010 och med 261
tkr/år för och med år 2011 för täckande av ökade driftskonsekvenser för
Hubertusgården.
Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Anders Ebbessons
m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

11

2010-02-17

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna planeringen för Hubertusgården
att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag till Hubertusgården med
175 tkr för inköp av inventarier och utrustning till uteförskolan
Daggmasken
175 tkr för inköp av kompletterande inventarier och utrustning till hus A

att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 12 tkr för år 2010
och med 261 tkr/år från och med år 2011 för täckande av ökade
driftskonsekvenser för Hubertusgården

Reservation
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§8
Gunnesbogård - omflyttning av Vindens förskola och
dagbarnvårdarlokalen
Dnr BSL 2010/0034
Sammanfattning
BSN Lunds stad har av Kultur & Fritid hyrt lokaler på Gunnesbogård för
uteförskola och dagbarnvårdarverksamhet. Under sommaren 2009 har
lokalerna byggts om för att även kunna ge plats åt Brukshundsklubben.
Förslaget innebär begäran om driftsanslag för ökad hyra med helårseffekt om
105 tkr från och med år 2011.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 februari 2010 inkl
bilagorna 1-2.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 105 tkr/år från och
med år 2011 för täckande av ökade driftskonsekvenser för Vindens
förskola och dagbarnvårdarverksamheten på Gunnesbo gård.
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 hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 105 tkr/år från och
med år 2011 för täckande av ökade driftskonsekvenser för Vindens
förskola och dagbarnvårdarverksamheten på Gunnesbogård.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§9
Förskolan Måsen, ny lägenhetsförskola med 3
avdelningar
Dnr BSL 2010/0040
Sammanfattning
I närheten av Fågelparken på Väster i kvarteret Måsen öppnas till augusti 2010
en lägenhetsförskola med 3 avdelningar för ca 45 barn. Förslaget innebär
begäran om investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier m.m.
om 400 tkr och driftsanslag för kapitaltjänstkostnader samt ökad hyra om 554
tkr år 2010 med full helårseffekt om 1329 tkr från och med år 2011.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 9 februari 2010 inkl
bilaga 1
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med
400 tkr för inköp av kompletterande inventarier och utrustning
50 tkr för pedagogiska utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan
till förskolan Måsen
att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
554 tkr för 2010 och med 1329 tkr/år från och med år 2011
för täckande av driftskonsekvenser för förskolan Måsen

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i att-sats 1 att investeringsanslagen sänks till 350 tkr
och att 50 tkr till utemiljöprojekt stryks,
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 545 tkr för 2010 och
med 1308 tkr/år från och med år 2011 för täckande av driftskostnader för
förskolan Måsen.
Monica Molin (S), Anders Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och på Monica Molins m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 350 tkr för inköp av
kompletterande inventarier och utrustning till förskolan Måsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 545 tkr för 2010 och
med 1308 tkr/år från och med år 2011 för täckande av driftskonsekvenser
för förskolan Måsen.

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartier och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Vårfru fritidshem till Ugglebo och förskolan till
Prenneelvan
Dnr BSL 2010/0031
Sammanfattning
Ugglebo behöver återgå till fritidshem för Vårfruskolan på grund av ökande
elevantal. Förskolan, som har funnits på Ugglebo några år kan efter
upprustning av huset och trädgården flytta till Prenneelvan som blivit
tillgängligt för förskoleverksamhet. Förslaget innebär begäran om
investeringsanslag för inventarieinköp samt utemiljöprojekt om 530 tkr och för
ökad hyra och kapitaltjänstkostnader på summa 255 tkr år 2010 och med full
helårseffekt om 610 tkr från och med år 2011.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 februari 2010 inkl
bilagorna 1-2
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna planeringen för Ugglebo och Prenneelvan

att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag 2010 med
200 tkr för inköp av inventarier och utrustning på Prenneelevan
30 tkr för Prenneelvans pedagogiska utemiljöprojekt i samråd med
Naturskolan
400 tkr för inköp av inventarier och utrustning till Ugglebo fritidshem

att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
230 tkr för 2010 och med 550 tkr/år från och med år 2011
för täckande av ökade driftskonsekvenser för förskolan Prenneelvan
25 tkr för 2010 och med 60 kr/år från och med år 2011
för täckande av ökade driftskonsekvenser för Ugglebo fritidshem
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i att-sats 2 att hos kommunstyrelsen äska
investeringsanslag 2010 med 150 tkr för inköp av inventarier och utrustning på
Prenneelvan,
30 tkr för Prenneelvans pedagogiska utemiljöprojekt i samråd med
Naturskolan stryks och
att äska investeringsanslag på 350 tkr för inköp av inventarier, utrustning och
läromedel till en klass med fritidshem på Ugglebo
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
- 223 tkr för 2010 och med 534 tkr/år från och med år 2011 för täckning av

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ökade driftskonsekvenser för förskolan Prenneelvan
- 23 tkr för 2010 och med 56 tkr/år från och med år 2011 för täckande av ökade
driftskonsekvenser för klass/fritids på Ugglebo.
Monica Molin (S), Anders Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar
bifall till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Monica Molins m fl yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna planeringen för Ugglebo och Prenneelvan
att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag 2010 med
150 tkr för inköp av inventarier och utrustning på Prenneelvan
350 tkr för inköp av inventarier, utrustning och läromedel till en klass
med fritidshem på Ugglebo

att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
- 223 tkr för 2010 och med 534 tkr/år från och med år 2011 för täckande
av ökade driftskonsekvenser för förskolan Prenneelvan
- 23 tkr för 2010 och med 56 tkr/år från och med år 2011 för täckande av
ökade driftskonsekvenser för klass/fritids på Ugglebo

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartier och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Justerare
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§ 11
Körsbäret och Järnåkra, 2 nya F-3 kl och Mötesplats
Dnr BSL 2010/0041
Sammanfattning
Förskolan i hus D på Lilla Järnåkraskolan behöver flytta då lokalerna åter
behövs som skola på grund av ökande elevantal. De två avdelningarna kan
efter ombyggnad inrymmas på Körsbärets förskola om fritidsgården flyttas
över i skolan som efter ombyggnad kan inrymma fritidsgårdsverksamheten i
form av Mötesplats.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 februari 2010 inkl
bilagorna 1-3.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna planeringen för Körsbäret och Järnåkra och uppdra åt
förvaltningen att hålla nämnden löpande informerat om ärendets gång

att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med
200 tkr för inköp av kompletterande inventarier och utrustning
30 tkr för utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan
till förskolan Körsbäret

att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med
2000 tkr för inköp av inventarier, utrustning och läromedel
30 tkr för utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan
till Järnåkraskolan

att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
230 tkr för 2010 och med 604 tkr/år från och med år 2011
för täckande av ökade driftskonsekvenser för förskolan Körsbäret
780 tkr för 2011 och med 2262 tkr / år från och med år 2012
för täckande av ökade driftskonsekvenser för Järnåkraskolan

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att, i att-sats 2, äska investeringsanslag med 175 tkr
för inköp av kompletterande inventarier och utrustning till förskolan Körsbäret
och att 30 tkr för utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan stryks och
att i att-sats 3, hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 1900 tkr för
inköp av inventarier, utrustning och läromedel till Järnåkraskolan samt att 30
tkr för utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan stryks.
att-sats 4 att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
247 tkr för 2010 och med 593 tkr/år från och med år 2011 för täckande av
ökade driftskonsekvenser för förskolan Körsbäret

Justerare
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928 tkr för 2011 och med 2227 tkr/år från och med år 2012 för täckande av
ökade driftskonsekvenser för Järnåkraskolan.
Monica Molin (S), Anders Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och på Monica Molins m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna planeringen för Körsbäret och Järnåkra och uppdra åt
förvaltningen att hålla nämnden löpande informerat om ärendets gång

att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 175 tkr
för inköp av kompletterande inventarier och utrustning
till förskolan Körsbäret

att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 1900 tkr för inköp av
inventarier, utrustning och läromedel till Järnåkraskolan

att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
247 tkr för 2010 och med 593 tkr/år från och med år 2011 för täckande
av ökade driftskonsekvenser för förskolan Körsbäret
928 tkr för 2011 och med 2227 tkr/år från och med år 2012 för täckande
av ökade driftskonsekvenser för Järnåkraskolan

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Justerare
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§ 12
Spelmannens förskola - utökning med 2 avd
Dnr BSL 2010/0030
Sammanfattning
BSN Lunds stad beslutade 2009-09-23 § 67 att godkänna planeringen för
utökning av Spelmannens förskola samt uppdra åt förvaltningen att återkomma
med förslag till äskande av driftsanslag och anslag för inköp av inventarier och
utrustning. Förslaget innebär begäran om investeringsanslag för
inventarieinköp samt utemiljöprojekt om 450 tkr, och för ökad hyra och
kapitaltjänstkostnader om 65 tkr år 2010 och med full helårseffekt om 1020 tkr
från och med år 2011.
Beslutsunderlag
BSN Lunds stads beslut 2009-09-23 § 67 inkl tjänsteskrivelse daterad
2009-09-14
BSF Lunds stads tjänsteskrivelse till Tunastugan föräldrar daterad 2009-12-03
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse daterad 2010-02-04
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med
400 tkr för inköp av inventarier och utrustning
50 tkr för utemiljöprojekt i samråd med Naturskolan till Spelmannens
förskola

att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med
65 tkr för 2010 och med 1020 tkr/år från och med år 2011
för täckande av ökade driftskonsekvenser för Spelmannens förskola

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att, i att-sats 1, äska investeringsanslag hos
kommunstyrelsen med 350 tkr och att 50 tkr för utemiljöprojekt i samråd med
Naturskolan stryks samt
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 65 tkr för 2010 och med
999 tkr/år från och med år 2011 för täckande av ökade driftskonsekvenser för
Spelmannens förskola.
Monica Molin (S), Anders Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Monica Molins m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.

Justerare
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 350 tkr för inköp av
inventarier och utrustning till Spelmannens förskola och
att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 65 tkr för 2010 och
med 999 tkr/år från och med år 2011 för täckande av ökade
driftskonsekvenser för Spelmannens förskola

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslut
till förmån för eget yrkande.

Justerare
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§ 13
Anhållan om konst- och bildpedagog till Skissernas
museum
Dnr BSL 2010/0019
Sammanfattning
Ordföranden i Styrelsen för Skissernas museum har skrivit till
kommunledningen med anhållan om kommunala medel till en konst- och
bildpedagog till museet. Kommunkontoret har översänt skrivelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 287/2009-11-30
Skrivelse från Skissernas museum daterad 2009-11-11
Barn- och skolförvaltning Lund Stads tjänsteskrivelse, 2010-01-20
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunkontoret
Yrkanden
Monica Molin (S), Anders Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) yrkar
följande: Vi föreslår nämnden att tillstyrka förslaget från Skissernas museum
samt att föreslå kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder ta
fram ett förslag till finansiering.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i fem minuter för överläggningar.
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och sitt eget
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till
kommunkontoret.

Justerare
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Reservation
Vi är positiva till ansökan om en konst- och bildpedagog till Skissernas
Museum. Vi ser samma fördelar som förvaltningen beskriver i
tjänsteskrivelsen. Goda initiativ som stöd för elever att ta del av det värdefulla
och kreativa utbud som museet kan tillhandahålla får inte stoppas av det
stelbenta resursfördelningssystem som ”Direkt skolpeng” utgör.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Justerare
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§ 14
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträdet:
Anpassad studiegång
Anpassad studiegång för elev i klass 9 på Östratornskolan, nr 1/10
Delegat: Eva-Stina Sundén
Anpassad studiegång för elev i klass 4 på Lovisaskolan, nr 2/10
Delegater: Kerstin Fors, Carina Malmborg
Anpassad studiegång för elev i klass 8 på Östratornskolan, nr 3/10
Delegat: Eva-Stina Sundén
Anpassad studiegång för två elever i klass 9 på Järnåkraskolan, nr 4/10
Delegat: Christina Gustavsson
Ledighet för elev
Beviljad ledighet för två elever på Järnåkraskolan i klasserna 8c och 8d, nr 1/10
Delegat: Christina Gustavsson
Beviljad ledighet för elev i klass 8d på Järnåkraskolan, nr 2/10
Delegat: Christina Gustavsson
Utökning av vistelsetid
Förändring av vistelsetid för två barn på Päronets förskola, nr 1/10
Delegat: Birgitta Finnman
Förändring av vistelsetid för två barn på Körsbärets förskola, nr 2/10
Delegat: Birgitta Finnman
Förändring av vistelsetid för ett barn på Körsbärets förskola, nr 3/10
Delegat: Birgitta Finnman
Förändring av vistelsetid för ett barn på Arkens förskola, nr 4/10
Delegat: Birgitta Finnman

Förändring av vistelsetid för ett barn på Lilla Järnåkras förskola, nr 5/10
Delegat: Birgitta Finnman
Tecknande av avtal
Avtal mellan Lunds skolors resurscentrum och Blichers Friskola angående
eleven PH, 940906, nr 1/10
Delegat: Ingrid Kanje

Justerare
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Avtal mellan Lsr och Eslövs kommun ang LM010111 att fullgöra sin skolgång
på Höjebroskolan under läsåret 2009/2010, nr 2/10
Delegat: Ingrid Kanje
Avtal mellan Lsr och Hvilan Utbildning, Naturbruksgymnasiets nyttjande av
Lsr Socionom 5 % av heltidstjänst, nr 3/10
Delegat: Ingrid Kanje
Överenskommelse angående ersättning för lokalt integrerad grupp på
Fäladsgården 2009/2010. Denna överenskommelse gäller mellan Lsr och den
lokalt integrerade gruppen på Fäladsgården, nr 4/10.
Delegat: Ingrid Kanje
Överenskommelse angående ersättning för den lokalt integrerade
grundskoleeleven PN på Höjebroskolan, nr 5/10.
Delegat: Ingrid Kanje
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp
Beslut att placera eleven AW 950905 inom Lunds skolors resurscentrum med
undervisning Lokalt integrerad grupp på Genarps skola med start 2010-01-11,
nr 1/10
Delegat: Ingrid Kanje
Fastställande av likabehandlingsplaner
Fastställande av likabehandlingsplaner för Håstad skola, Håstad fritidshem,
Vallkärra skola, Vallkärra fritidshem, Odarslövs skola, Lerbäckskolan F-3,
Lerbäckskolan 4-6, Lerbäckskolan 7-9, Lerbäckskolans fritidshem, förskolan
Tornastugan, Oskarskolan, Oskarskolans fritidshem, Kobjer förskola, förskolan
Holken, förskolan Tåget, nr 1/10
Delegat: Mona Melin Hellgren
Personalärenden
Personalärenden nr 1-200
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justerare
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§ 15
Anmälningar
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
Sekretessärende: Anmälan att elev inte fullgör sin skolplikt, Dnr BSL
20100042
Protokoll från förskolekonferens Holken och Kobjer, 2009-12-15
Protokoll skolkonferens skolområde Lerbäck/Stångby, 2009-12-01
Protokoll förskolekonferens Lergöken/Hyddan, 19/10, 09
Protokoll skolkonferens F-9, Östratornskolan, 2009-12-01
Protokoll förskolekonferens Körsbäret, Lilla Järnåkra och Päronet, 2009-11-10
Protokoll skolkonferens Järnåkra, 2009-10-08
Protokoll skolkonferens Järnåkra, 2009-11-05
Protokoll områdeskonferens Lerbäck/Stångby 2009-11-10
Protokoll skolkonferens Vikingaskolan 2009-11-11
Protokoll områdeskonferens Klosters skolområde 2009-12-01
Protokoll förskolekonferens Blåklinten, 091006
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2009-12-08

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justerare
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§ 16
Information från nämndens ledamöter
Johanna Kyander (M) informerar från skolkonferens på Flygelskolan
Christer Wallström (FP) informerar från skolkonferens på Backaskolan.

Justerare
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§ 17
Information från förvaltningschefen


Förhandlingarna med facken angående övertalighet och eventuella
uppsägningar kommer att genomföras inom kort. På grund av ändrade
budgetförutsättningar har dessa skjutits upp.



Materialet från nedlagda PMC (Pedagogisk Mediacentral) har tagits om
hand av en av våra skolor och möjlighet kommer att finnas att kunna
använda materialet.



Implementeringen av Info Skola 2011 har påbörjats(läroplan, mål, m.m.)



Lars Werner kommer att föreläsa om den nya skollagen under en heldag i
april.



Skolinspektionen: Skriftliga omdömen har inte genomförts av tre skolor,
men kommer att genomföra det nu.
Skriftliga omdömen ska ges i varje enskilt ämne, inte endast i blockämnen.



Justerare



Genomgång vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 22/2 av öppen
skolbarnomsorg och remiss angående tilläggsresurserna



Ledningsgruppen kommer att göra en studieresa till Fridaskolan och lära
mer om skolutveckling och IKT i undervisningen

Utdragsbestyrkande

