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§ 42
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2010 till
2011 inom Barn- och skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2011/0044
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till överföring av budgetavvikelse
från 2010 till 2011. 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 större 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 2010 till 2011, Kommunstyrelsens beslut 2011-03-31.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2011-04-01.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna BSF Lunds stads förslag om överföring av medel till skolområdena motsvarande tilläggsanslaget i budgetavvikelse från 2010 till
2011 samt att 271 tkr finansieras med medel från oförutsedda behov.
Yrkanden
Monica Molin (S) och Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins (S) och sitt eget yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna BSF Lunds stads förslag om överföring av medel till skolområdena motsvarande tilläggsanslaget i budgetavvikelse från 2010 till
2011 samt att 271 tkr finansieras med medel från oförutsedda behov.

Justerare
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§ 44
Delårsrapport 1
Dnr BSL 2011/0066
Sammanfattning
BSN Lunds stads målsättning om god ekonomisk hushållning genom decentraliserat budgetansvar, effektivt nyttjande av personal och lokaler medför en budget i balans. Årets första prognos visar på ett nollresultat i förhållande till tilldelad ram på 1 362,5 mnkr. Till detta kommer 5,9 mnkr som
avser volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för direkt
skolpeng. Avvikelsen hänför sig till förskolan (-7,9 mnkr) samt grundskolan
(+2,0 mnkr). I förhållande till tilldelad ram är faktiskt antal förskolebarn ca
85 fler, antalet elever i grundskolan ca 110 färre samt antalet i skolbarnomsorg ca 155 fler.
Positiva effekter av tilläggsbudgeten, nämndens särskilda satsningar, överföring av ett positivt resultat från 2010 gör att vi räknar med ett nollresultat.
Trots detta har vissa skolor fortfarande svårigheter att klara budgeten. Det är
inte omöjligt att resultatet kan bli bättre än vad prognosen pekar på, då verksamheterna måste anpassa sin organisation redan inför hösten 2011 för att
ha en budget i balans 2012. Detta till följd av att förslaget till ramar inför år
2012 saknar uppräkning.
En stor osäkerhetsfaktor är oförutsedda kostnader vad gäller fukt och mögelskadade förskolor/skolor. Vidare kommer konsekvenserna av införandet
av mediahyror 2011 att analyseras i slutet av året.

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
översända den till kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Ekonomi- och verksamhetsplan 2012-2014 med budget
2012
Dnr BSL 2011/0067
Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan 2012 – 2014 med budget 2012 från kommunkontorets ekonomiavdelning. Budgetframställningen i denna tjänsteskrivelse följer den rubrikstruktur som kommunstyrelsen anger.
•
•
•
•
•
•
•

Konsekvenser av beslutad nettokostnadsram
Preliminär fördelning av nettokostnadsramen
Konsekvenser av beslutad investeringsram
Verksamhetsuppdrag
Kommunfullmäktiges mål för nämnden
Större förändringar i verksamheten 2012
Framtid och utveckling 2013-2014

Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder att i sin planering ha
ambitionen att nya verksamheter endast kan tillskapas genom reducering av
kostnaden för befintlig verksamhet samt att ytterst noggrant pröva samtliga
investeringar för den kommande planperioden och att prioritera de olika investeringsobjekten inom sin tilldelade ram. Nämnderna har också uppmanats att utifrån Vision 2025 se över och lämna förslag på reviderade fullmäktigemål.
Barn och skolförvaltning Lunds stad pekar i tjänsteskrivelsen på att konsekvensen av att ingen kompensation ges för pris- löneökningar motsvarar ca
40 mnkr och på ett antal kostnader som inte tagits hänsyn till inom tilldelad
ram. Förvaltningen föreslår att vissa äskanden görs hos kommunstyrelsen
om utökad budgetram. Förvaltningen föreslår också en förändring av målet
för barngruppstorlekar i förskolan som innebär en återgång till den målformulering som fanns i den förra skolplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-03-02 inklusive förslag till plattform för
budgetarbetet samt ekonomiska ramar för 2012-2014 och investeringsramarna för planperioden.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2010-04-12.
Skrivelse från Roger Niklewski (C) och Simon Årnes (C): Förslag om ökat
anslag till Lunds skolors resurscentrum genom omfördelning från kommunens samlade resurs för grundskolans skolpeng.

Justerare
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Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 20122014 med budget 2012 samt investeringsramarna för planperioden.
att hos kommunstyrelsen begära att underlaget för Särskild verksamhet
kompletteras avseende grundsärskolan så att ersättning även utgår för
elever på fritidshem tillhörande kategorin Träningsskola special. Ersättning bör utgå med samma belopp som för elever på Fåglasångs fritidshem
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2012 med
2 000 tkr till följd av ökade kostnader för skolmåltider
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2012 med
4 500 tkr för ej kompenserade hyreshöjningar
att hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag som avser täcka ökade
kostnader inom förskola och grundskola fördelas till barn- och skolnämnderna
att till kommunstyrelsen föreslå en förändring av fullmäktigemålet för
barngruppstorlekar i förskolan till följande: Verksamheten i förskolan
ska ha för ändamålet utbildad personal, lämplig personaltäthet och
lämpliga gruppstorlekar
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar:
att anta förvaltningens förslag till yttrande över EVP 2012-2014 med budget 2012, med undantag för avsnitten som avser kommunfullmäktiges
mål för nämnden (sista stycket i tjänsteskrivelse s 4-5, samt tjänsteskrivelsens avsnitt 6).
att hos kommunstyrelsen begära att underlaget för Särskild verksamhet
kompletteras avseende grundsärskolan så att ersättning även utgår för
elever på fritidshem tillhörande kategorin Träningsskola special. Ersättning bör utgå med samma belopp som för elever på Fåglasångs fritidshem
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2012 med
2 000 tkr till följd av ökade kostnader för skolmåltider
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2012 med
4 500 tkr för ej kompenserade hyreshöjningar
att hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag som avser täcka ökade
kostnader inom förskola och grundskola fördelas till barn- och skolnämnderna
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att föreslå kommunstyrelsen att det införs någon form av prisstopp på obligatoriska köp, t.ex. skolmåltider och IKT-tjänster, så att både beställaroch utförarnämnder får samma krav på ekonomisk återhållsamhet
att bordlägga de delar av ärendet som avser nämndens yttrande över kommunfullmäktiges mål för nämnden.
Monica Molin (S), Ulla Stålberg (M), Anders Ebbeson (MP), Helene Alpfjord (V), Roger Niklewski (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar vidare att nämnden beslutar:
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram på 1 miljon för att utredning och framtagande av en plattform för forskningsbaserad skolutveckling för Lunds kommun enligt Lunds kommuns skolplan.
Anders Ebbesson (MP), Gösta Eklund (V), Helene Alpfjord (V), Agnes
Borg (KD), Roger Niklewski (C) och Lars Hansson (FP) instämmer i Monica Molins yrkande.
Ulla Stålberg (M) yrkar avslag på Monica Molins yrkande.
Roger Niklewski (C) yrkar vidare att nämnden beslutar:
att hos kommunstyrelsen begära utökat anslag till LSR med 4 000 tkr
att föreslå kommunstyrelsen att ökat anslag till LSR finansieras genom
omfördelning från kommunens samlade skolpeng.
Lars Hansson (FP), Agnes Borg (KD), Ulla Stålberg (M) instämmer i Roger
Niklewskis yrkande.
Monica Molin (S), Anders Ebbesson (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer
i de den första attsatsen i Roger Niklewskis yrkande, men yrkar avslag på
den andra attsatsen.
Monica Molin (S) yrkar vidare att nämnden beslutar:
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram på 35 miljoner för att
kompensera beräknad löne- och kostnadsökning för 2012.
Anders Ebbesson (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i detta yrkande.
Lars Hansson (FP), Agnes Borg (KD), Ulla Stålberg (M)och Roger
Niklewski (C) yrkar avslag på Monica Molins yrkande
Beslutsgång
På förslag från ordföranden beslutar nämnden att först behandla Lars Hanssons (FP), m fl yrkande, och att därefter behandla attsatserna i övriga yrkanden såsom separata säryrkanden.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
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Ordföranden ställer Monica Molins (S) m fl första yrkande mot Ulla Stålbergs (M) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Monica Molins m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition första attsatsen i Roger Niklewskis (C) m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på första attsatsen i Roger Niklewskis (C) m
fl yrkande mot Monica Molins (S) m fl avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger Niklewskis yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins (S) m fl andra yrkande
angående utökad budgetram på 35 miljoner mot Lars Hanssons (FP) m fl
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet att avslå Monica
Molins yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja avslag på Monica Molins yrkande
Nej för bifall till Monica Molins yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för avslag på Monica Molins yrkande:
Ulla Stålberg (M), Louise Meijer (M), Laila Gribel (M), Malin Norberg
(FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD), Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för bifall till Monica Molins yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
(V), Gösta Eklund (V), Anders Ebbesson (MP).
Nämnden beslutar således att avslå Monica Molins yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över EVP 2012-2014 med budget 2012, med undantag för avsnitten som avser kommunfullmäktiges
mål för nämnden (sista stycket i tjänsteskrivelse s 4-5, samt tjänsteskrivelsens avsnitt 6).
att hos kommunstyrelsen begära att underlaget för Särskild verksamhet
kompletteras avseende grundsärskolan så att ersättning även utgår för
elever på fritidshem tillhörande kategorin Träningsskola special. Ersättning bör utgå med samma belopp som för elever på Fåglasångs fritidshem
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2012 med
2 000 tkr till följd av ökade kostnader för skolmåltider
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2012 med
4 500 tkr för ej kompenserade hyreshöjningar
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att hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag som avser täcka ökade
kostnader inom förskola och grundskola fördelas till barn- och skolnämnderna
att föreslå kommunstyrelsen att det införs någon form av prisstopp för obligatoriska köp, t.ex. skolmåltider och IKT-tjänster, så att både beställar- och utförarnämnder får samma krav på ekonomisk återhållsamhet
att bordlägga de delar av ärendet som avser nämndens yttrande över kommunfullmäktiges mål för nämnden.
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram på 1 miljon för att utredning och framtagande av en plattform för forskningsbaserad skolutveckling för Lunds kommun enligt Lunds kommuns skolplan.
att hos kommunstyrelsen begära utökat anslag till Lunds skolors resurscentrum med 4 000 tkr
att föreslå kommunstyrelsen att ökat anslag till Lunds skolors resurscentrum finansieras genom omfördelning från kommunens samlade skolpeng.
Reservationer
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ulla Stålberg (M) reserverar sig mot beslutet, och inkommer med följande
skriftliga reservation:
”Den moderata gruppen motsätter sig äskanden utöver ram när det
ekonomiska läget ser ut som det gör. Vi reserverar oss därför mot att
begära utökad ram på 1 miljon för utredning och framtagande av en
plattform för forskningsbaserad skola. Dessa medel torde kunna tas
inom ram.”
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§ 46
Granskning av kommunens styrning av ekonomiadministrationen
Dnr BSL 2011/0028
Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har PwC genomfört en granskning
av hur ekonomiadministrationen fungerar i nämnderna med avseende på
kommunens regelverk. Granskningsinriktningen har kommit ur revisorernas
bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen visar på vissa brister i efterlevnaden av gällande regelverk.
Dock anser revisionen att flera åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med
problemen, bland annat utbildning, även om det återstår en del arbete.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens rapport ”Granskning av kommunens styrning av ekonomiadministrationen”, 2011-02-09
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 2011-04-05
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lämna svar till kommunrevisionen enligt Barn- och skolförvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lämna svar till kommunrevisionen enligt Barn- och skolförvaltningens
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

12

2011-04-27

§ 47
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2012-2014
med utblick mot 2016.
Dnr BSL 2011/0041
Sammanfattning
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet MBP 2012-2014 med
utblick mot 2016 har remitterats till Barn- och skolnämnd Lunds stad för
yttrande.
Nämnden föreslås avge yttrande i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
MBP 2012-2014 med utblick mot 2016, Dnr TN 2011/0073, remissversion
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 12 april 2011
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande om förslag till Mark- bostadsförsörjningsprogram,
MBP 2012-2014 med utblick mot 2016 i enlighet med Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande om förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram,
MBP 2012-2014 med utblick mot 2016 i enlighet med Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse
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§ 48
Samråd - förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård (GNP) 2012-2014.
Dnr BSL 2011/0035
Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård (GNP) för yttrande. GNP är operativt till sin karaktär och omfattar en treårsperiod. Programmet behandlas parallellt med kommunens
Mark- och bostadsförsörjningsprogram (MBP). Båda programmen utgör
underlag för kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). Kommunfullmäktige fastställer programmet efter hörande av berörda nämnder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse i ärendet
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till Tekniska nämnden
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till Tekniska nämnden
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§ 49
Ansökan från Christer Hartwig om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2011/0049
Sammanfattning
Christer Hartwig har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret
2012/13. Kommunen har möjlighet att yttra sig över ansökan som ska vara
skolinspektionen tillhanda senast 2011-05-20. Utbildningsförvaltningen som
samordnar förvaltningarnas yttrande för Lunds kommun till Skolinspektionen, vill ha yttrandena senast 2011-04-29 för behandling i Utbildningsnämnden. Skolinspektionens roll är att lämna godkännande om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och om
utbildningen inte innebär negativa följder för kommunen. Påtagligt negativa
följer kan vara om kommunen inte räknar med ett ökat elevantal, redan har
låg klassfyllnad och friskoletablering dessutom tillkommer.
Beslutsunderlag
Ansökan från Christer Hartwig till Skolinspektionen daterad 2011-02-01 respektive 2011-01-31
Remiss från Skolinspektionen 2011-03-31 för yttrande
Tjänsteskrivelse från BSF Lunds stad, 2011-04-08

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Gösta Eklund (V) yrkar att BSN Lunds stad beslutar
att avstyrka ansökan från Christer Hartwig om godkännande som huvudman
för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående
grundskola i Lunds kommun.
Monica Molin (S) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Gösta Eklunds
yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar att BSN Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan eftersom skolans etablering inte innebär några negativa konsekvenser för Lunds kommun på lång sikt.
Ulla Stålberg (M) yrkar bifall till Lars Hanssons yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Gösta Eklunds m fl yrkande och sitt eget
m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan eftersom skolans etablering inte innebär några negativa konsekvenser för Lunds kommun på lång sikt.

Reservationer
Gösta Eklund (V), Anders Ebbesson (MP), Helene Alpfjord (V), Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S) och Elin Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Vi ser positivt på mångfald och alternativ inom skola och förskola. Fristående verksamhet kan bidra till detta. Vår uppgift är att ta ett helhetsansvar för barnens och elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vi
måste därför ta hänsyn till de effekter som uppstår vid etablering av fristående skolor och förskolor. Det handlar bland annat om risker för segregation och möjligheten för vinstdrivande företag att ta skattemedel ur verksamheten.
Vi måste också beakta efterfrågesituationen och konsekvenserna för den
kommunala verksamheten.
En generell erfarenhet av fristående verksamheter är tendenser till segregation. Vi ifrågasätter inte det fria skolvalet men det är viktigt att den kommunala verksamheten är garant för mångfald och integration. Andelen profilerade fristående skolor får därför inte bli för stor och vi tror att vi nu närmar
oss den gränsen.
Monica Molin (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 50
Stenröseskolan begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram
Dnr BSL 2011/0036
Sammanfattning
Ärendet utgår och behandlas i stället vid nämndsammanträdet den 25 maj.
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§ 51
Presentation av ombyggnad Lerbäck hus C och paviljong
Dnr BSL 2011/0062
Sammanfattning
Lerbäckskolans elevunderlag ökar både från det egna närområdet och från
utbyggnaden av Stångby. Här presenteras ritningar till ombyggnad av hus C
och delar av hus A.
I arbetsutskottets förslag till investeringsramar 2012-2014 dat. 2011-01-31
finns Lerbäckskolans ombyggnad av hus C med som en ”klimatombyggnad” år 2012. Övrig ombyggnad för skola med 30 klasser år F-9 anges
också som ett klimatprojekt efter 2016. Ny idrottshall och mötesplats resp.
förskola/skola för 300 barn finns med under perioden 2012-2014.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 12 april 2011 inkl
bil.1-3.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Lerbäckskolan samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande
dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier och
dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter upphandling föreligger.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad besluta
att godkänna föreliggande planering för Lerbäckskolan samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande
dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier och
dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter upphandling föreligger.
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§ 52
Vårfruskolan, presentation av paviljonglösning
Dnr BSL 2011/0064
Sammanfattning
Vårfruskolans elevunderlag ökar till två paralleller år F-5 samt ca 170 barn i
fritidshem och 70 barn i fritidsklubb. Här presenteras ett lokalprogram och
en möjlig placering av paviljongen som beräknas stå klara till skolstarten i
aug. 2011.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 18 april 2011 inkl bilaga
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Vårfruskolan samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier
och
dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter upphandling föreligger.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Vårfruskolan samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier
och dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter upphandling föreligger.
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§ 53
Tvärflöjten, presentation av uteförskola
Dnr BSL 2011/0065
Sammanfattning
Suterrängen under Tvärflöjtens förskola föreslås bli hemvist för en avdelning med profil som uteförskola. Utemiljön mellan Tvärflöjten och Grynmalaren utökas med en bit gräsmatta och upprustas för båda förskolornas
behov.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 15 april 2011 inkl bil
1-4
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Tvärflöjtens uteavdelning inklusive utökning och upprustning av den gemensamma gården med Grynmalarens förskola samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier
och dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter upphandling föreligger.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Tvärflöjtens uteavdelning inklusive utökning och upprustning av den gemensamma gården med Grynmalarens förskola samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier
och dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter upphandling föreligger.
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§ 54
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Arbetsutskottet
Protokoll 2011-04-13, § 3: Program till detaljplan för del av Galgevången
2:10, Dag Hammarskjölds väg (PÄ 28/2008), dnr BSL 2011/0053, nr 2/11
Anpassad studiegång
Beslut om anpassad studiegång har fattats för elev i klass 9 på Östratornskolan. Praktik v. 14 på Hemköp. Deltar dock i nationellt prov i engelska.
Nr 8/11.
Delegat:
Eva-Stina Sundén
Undervisnings- och elevvårdsärende
Vårdnadshavare önskar att elev ska starta förskoleklass tidigare än från
höstterminen det år barnet fyller 6. Beslut har skett i samråd med föräldrar
110328. Nr 7/11.
Delegat:
Véronika Pierreville
Ansökan om ledighet för elev
Ansökan om ledighet för elev vid Munspelets skola Ledighet beviljas från
undervisning fr o m 12 augusti 2011 – 15 juni 2013. Familjen flyttar till Boston, USA för arbete i två år. Nr 19/11.
Delegat: Karin Björklund
Ansökan om ledighet för elev vid Palettskolan 26/4 – 12/5 2011 för familjeangelägenheter i Ryssland. Nr 20/11.
Delegat:
Christer Molinder
Ansökan om ledighet för elev vid Järnåkraskolan 31/3 – 7/4 på grund av
ITF-turnering i Turkiet, nr 21/11.
Delegat:
Marita Christoffersson

Ansökan om ledighet för elev vid Järnåkraskolan, sammanlagt 18 dagars ledighet. Nr 22/11.
Delegat:
Christina Gustavsson
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Dispens utöver grundblocket
Utökning av vistelsetid med 1 timme per dag under återstoden av vårterminen 2011 för barn på Hedenhös förskola. Nr 6/11.
Delegat:
Katarina Kristiansson
Personal/ekonomi
Mårtenskolan arbetsmiljöåtgärder: Delning av rum och installation av handfat. Nr 1/11.
Delegat:
Lena Leufstedt
Inköp av inventarier till nyinredd RWC i hus 1 för särskolans behov vid Fågelskolan. Nr 2/11.
Delegat:
Lena Leufstedt
Personalärenden
Personalärenden nr 198-212

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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§ 55
Anmälningar
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
Protokoll från skolkonferens på Fäladsgården 2011-03-31
Protokoll från skolkonferens på Apelskolan 2011-03-28
Protokoll från skolkonferens på Järnåkraskolan 2011-03-10
Protokoll från skolområdeskonferens Norra Fäladen, 2010-11-16
Protokoll från skolkonferens Klosters skolområde 2011-03-22
Granskning av nämndernas arbete med att skapa förutsättningar för den
goda arbetsplatsen, Kommunrevisionen. Översänt till BSN Lunds stad för
kännedom.
Reflektionen över ”En skola i tiden” 2011-03-11, Esbjörn Hellström (MP)
Från Kommunal: Alla andra hämtar tidigt - en undersökning av öppettider
och tider för lämning och hämtning på förskolor - Rapport av Ulrika Lorentzi
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna
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§ 56
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Gösta Eklund (V) och Agnes Borg (KD) rapporterar från förskolekonferens
på Körsbärets förskola.
Agnes Borg (KD) rapporterar från skolkonferens på Höjebroskolan.
Malin Norberg (FP) rapporterar från skolkonferens på Lerbäckskolan.
Helene Alpfjord (V) rapporterar från förskolekonferens på Annegården.
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§ 57
Rapport från bokslutsdialogen
Sammanfattning
Lars Hansson (FP), Ulla Stålberg (M) och Monica Molin (S) rapporterar
från Bokslutsdialogen som genomförs efter bokslutet. Deltagare är presidiet,
förvaltningschefen, utvecklingsledare, ekonomer och representanter från
skolområdena. Bland annat diskuterades barns och elevers inflytande, frisknärvaro, årets medarbetarenkät samt skolor med fukt- och mögelproblem.
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§ 58
Information från förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschefen rapporterar om följande ärenden:
Educamp 2 som kommer att genomföras den 28 april
Information angående skolkonferenser efter den nya skollagens införande.
Skolkonferenser på enhetsnivå kommer att fortsätta.
Information om arbetet med fuktskadade hus såsom Munspelet, Lergöken,
Slangbågen och Blåtunga. Rutiner har etablerats för information, renoveringar och omflyttningslösningar.
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