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Stålberg Ulla (M)
Molin Monica (S)
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Norberg Malin (FP)
Niklewski Roger (C)
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Nilsson Mats (S)
Gustafsson Elin (S)
Ebbesson Anders (MP), §§ 105-108, 18.00 - 21.15
Alpfjord Helene (V)
Eklund Gösta (V)
Fodor Adalbert (M), Tjänstgörande för Louise Meijer (M)
Osvath Tamas (M)
Augustsson Fredrik (M)
Ekman Emelie (FP)
Årnes Simon (C), 18.00-20.45
Flodin Matilda (KD)
Lundgren Per-Arne (S)
Melander Mira (S)
Lawson Laurent (S)
Hellström Esbjörn (MP), Deltar inte i behandlingen av § 109 på grund av jäv. Tjänstgörande
för Anders Ebbesson (MP) §§ 110-113.
Helmius Agneta (MP), Tjänstgörande för Anders Ebbesson (MP) § 109.
Kakahama Ibrahim (V)

Justerare:
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§ 105
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justerare
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§ 106
Delårsrapport per den 31/8 med helårsprognos 2011
Dnr BSL 2011/0182
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar på ett nollresultat i
förhållande till budgetramen på 1 363,3 mnkr. Prognosen har volymavvikelser
på 6,2 mnkr som ska kompenseras enligt regelverket för direkt skolpeng. I
förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan ha ca 35 fler barn, skolan ca 40
färre elever samt skolbarnomsorgen ca 155 fler. Positiva effekter av
tilläggsbudgeten, nämndens särskilda satsningar, överföring av ett positivt
resultat från 2010 gör att vi räknar med ett nollresultat.
Under hösten sker en hel del angelägna satsningar på arbetsmiljön och ITutveckling med bland annat införskaffande av fler nya datorer en-till-en satsning
årskurs 7. Dessa satsningar medför ökade ekonomiska åtaganden.
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.
När det gäller måluppfyllelsen i förhållande till fullmäktigemålen är den fortsatt
god även om de högt ställda målen inte uppnås fullt ut.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg och förväntas hamna på ca 6,0 % .

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar på godkännande av rapporten med följande
tilläggsyrkande:
Vi saknar en del konsekvensanalyser samt ett krismedvetande i rapporten.
Skolorna och förskolorna i Lunds stad är enligt vår mening på väg mot ett annat
håll än den riktningen som vi menar är nödvändigt för barnens bästa.
Barngrupperna fortsätter att öka i storlek och efterfrågan är fortsatt hög
konstaterar förvaltningen. Detta ser vi som en nedåtgående spiral tillsammans
med det faktum att flera skolor med så kallad ”tyngre social struktur” fortfarande
har svårt att klara sin budget. Ökningen av antalet barn i förskolans grupper
måste stoppas och resursfördelningen förbättras. De skolor som idag har svårt att
klara sin ekonomi på grund av skolans sociala struktur måste förstås efter just sin
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sociala struktur och därmed ges bättre förutsättningar till att ge sina elever det
stöd de behöver för att de skall kunna utvecklas fullt ut.
Vi efterlyser konsekvensanalyser för hur barnens hälsa och välbefinnande
påverkas när barngruppernas storlek ökar för varje år.
Det förslag till omfördelning en enig nämnd två gånger misslyckats med att få
gehör för i kommunfullmäktige måste tas upp igen. Nuvarande resurssystem
fungerar inte och motsvarar inte de omfördelningar som behövs för en skola på
lika villkor.
Vi i oppositionen anser att delårsrapporten tydligt visar på fortsatt stor resursbrist
i skolorna och förskolorna.
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins yrkande och sitt eget och
finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning
Ja för Lars Hanssons yrkande
Nej för Monica Molins yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Omröstníngen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Ulla Stålberg
(M), Bela Fodor (M), Laila Gribel (M), Malin Norberg (FP), Roger Niklewski
(C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Gösta
Eklund (V) och Anders Ebbesson (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen

Reservation
Monica Molin (S), Helene Alpfjord (V) och Anders Ebbesson (MP) reserverar
sig till förmån för Monica Molins yrkande.
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§ 107
Yttrande beträffande medborgarförslag En Europaskola
till Lunds kommun
Dnr BSL 2011/0137
Sammanfattning
Förslagsställaren framhåller Lunds kommuns behov av internationella skolor
som en service för de familjer som av olika skäl bosätter sig i kommunen under
en tidsbegränsad tid. Medborgarförslaget menar att Lund skall ansöka om att få
starta en ”associerad” Europaskola, typ III. Enligt Utbildningsdepartementet är
det frågan om att ansöka om att få bli en ackrediterad Europaskola, typ III.
Förslagsställaren menar att Lunds kommun skall ansöka till Europaskolornas
sekretariat i Bryssel samt att Lunds kommun anhåller hos regeringen att den
svenska delegaten i the Board of Govenors begär att ärendet tas upp och att
Lunds kommun får svenska statens stöd för etableringen.
Enligt Utbildningsdepartementet är det ett krav att ansökan, i första steget, skall
framföras till den svenska staten (medlemsstaten). Oavsett vilken typ av
ackrediterad Europaskola som avses (I, II eller III) är ansöknings-förfarandet
detsamma.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kenny Andersson om ”En Europaskola i Lund” daterad
2011-07-19
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-14
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att med vad som anförts i tjänsteskrivelsen rekommendera kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden måtte besluta
att uppdra åt förvaltningen att löpande följa behovet av internationella
utbildningar i Lund med omnejd.
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med övriga berörda förvaltningar och
kringkommuner föra en dialog med Utbildningsdepartementet kring de juridiska
förutsättningarna för att erbjuda ändamålsenliga internationella utbildningar.
att föreslå Kommunfullmäktige att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
Ulla Stålberg (M) yrkar bifall till Lars Hanssons yrkande.

Ajournering
Nämnden ajournerar sig 19.40-19.50 för överläggningar.
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Monica Molin (S) yrkar bifall till Lars Hansson första att-sats, yrkar avslag på
Lars Hanssons andra att-sats och yrkar som en tredje att-sats att avslå
medborgarförslaget.
Gösta Eklund (V) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Monica Molins
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Monica Molins
m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Monica Molins m fl yrkade.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Ulla Stålberg
(M), Bela Fodor (M), Laila Gribel (M), Malin Norberg (FP), Roger Niklewski
(C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Gösta
Eklund (V) och Anders Ebbesson (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att löpande följa behovet av internationella
utbildningar i Lund med omnejd.
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med övriga berörda förvaltningar och
kringkommuner föra en dialog med Utbildningsdepartementet kring de juridiska
förutsättningarna för att erbjuda ändamålsenliga internationella utbildningar.
att föreslå Kommunfullmäktige att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
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§ 108
Plan för vidare arbete med forskningsbaserad
skolutveckling
Dnr BSL 2011/0171
Sammanfattning
Förvaltningen fick 2010-11-24 i uppdrag att anordna ett seminarium som
handlar om hur ett samarbete mellan universitet och skola skulle kunna gestalta
sig och att vid seminariet belysa Laboratorieskolan och hur dess samarbete med
respektive universitet fungerat. Det beslöts också att befria förvaltningen och
styrgruppen från tidigare givet uppdrag angående Laboratorieskola. Seminarier
genomfördes i april 2011 för nämndens ledamöter och skolledare. Efter
diskussion i presidiet föreslås en plan för fortsatt arbete med forskningsbaserad
skolutveckling.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll BSN Lunds stad, 2010-11-24, § 129
Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad, 2011-09-14
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta föreslagen plan för vidare arbete med forskningsbaserad skolutveckling.
att presidiet ska utgöra politisk styrgrupp för arbetet

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) yrkar att nämnden måtte besluta enligt följande:
att som diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet utgå från tjänsteskrivelsen
med följande ändrade formulering av punkterna 1 och 2:
1. Under hösten träffar presidiet med projektgrupp skolledare och lärare.
Man möte i dialogform och diskuterar följande punkter, att:
• välkomna forskare i verksamheten. Erbjuda olika lärosäten och
Kommunförbundet Skåne forskningsområden i den pedagogiska
praktiken.
• Sprida bra och goda exempel från forskningen ”best practises”, genom
intensifierade kontakter med högskolor och universitet i enlighet med
HL ”tredje uppgift”,
• erbjuda en skolenhet eller ett arbetslag möjlighet att arbeta med tätt
sammankopplad forskning och tillämpning, finansierad av BSN Lunds
stad, för att utveckla praxisnära forskning, genom
”aktionsforskningsmodellen”, byggd på aktuella reformpedagogiska
”beprövade erfarenheter” i enlighet med skollagen.
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2. Dialog med lärosäten i syfte att klarlägga på vilka områden vi har ett
gemensamt intresse av ett vidare samarbete.
att anta tjänsteskrivelsen med ändringar enligt första att-satsen som plan för
fortsatt arbete med reformpedagogisk skolutveckling med praxisnära
forskning
att skapa en projektgrupp för samverkan med universitetet
att projektgruppen ska utgöra styrgrupp för det fortsatta arbetet
att implementeringen inleds med en tidsplan
att kontinuerlig återrapportering sker till nämnden
Ajournering
Nämnden ajournerar sig 20.30 - 20.45 för överläggningar.
Lars Hansson (FP) yrkar att BSN Lunds stad beslutar:
att utifrån ovan angivna punkter arbeta vidare med forskningsbaserad
skolutveckling och praxisnära forskning
att utse presidiet som politisk styrgrupp för arbetet
att styrgruppen återkommande rapporterar till nämnden hur arbetet fortskrider
att förvaltningschefen utser projektgrupper för arbetet med de kompetenser
som erfordras
Monica Molin (S), Helene Alpfjord (V), Ulla Stålberg (M), Roger Nikewski (C),
och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och Anders Ebbessons
(MP) m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget m fl
yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utifrån ovan angivna punkter arbeta vidare med forskningsbaserad
skolutveckling och praxisnära forskning
att utse presidiet som politisk styrgrupp för arbetet
att styrgruppen återkommande rapporterar till nämnden hur arbetet fortskrider
att förvaltningschefen utser projektgrupper för arbetet med de kompetenser
som erfordras
Reservation
Anders Ebbesson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 109
Yttrande beträffande Medborgarförslag till
Kommunfullmäktige från Esbjörn Hellström
Dnr BSL 2011/0150
Sammanfattning
Esbjörn Hellström har lämnat ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige.
Förslaget innebär projektering av en Laboratorieskola i Lund samt en begäran
om att tre miljoner kronor ska avsättas för ändamålet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 1 augusti 2011 från Esbjörn Hellström
Barn- och skolförvaltning Lunds stads skrivelse 2011-09-19

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
med hänvisning till vad som anförts ovan och till Barn- och skolnämnd
Lunds stads ”Plan för vidare arbete med forskningsbaserad skolutveckling”
rekommendera kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat
Jäv
På grund av jäv deltar inte Esbjörn Hellström (MP) i handläggningen av detta
ärende.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar på följande beslut:
att med hänvisning av vad som anförts ovan och till Barn- och skolnämnd Lunds
stads ”Plan för vidare arbete med forskningsbaserad skolutveckling ”
rekommendera kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Monica Molin (S), Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD), Gösta Eklund (V och
Roger Niklewski (C) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Agneta Helmius (MP) yrkar att nämnden beslutar att tillstyrka
medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Agneta Helmius
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att med hänvisning av vad som anförts ovan och till Barn- och skolnämnd Lunds
stads ”Plan för vidare arbete med forskningsbaserad skolutveckling ”
rekommendera kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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Reservation
Agneta Helmius (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 110
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2011/0185

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Dispens utöver grundblocket
Önskemål från förälder om ändring av vistelsetid för VL 080415-**** på
Körsbärets förskola. Tiden ändras till 8.30-13.30 till och med 2011-12-31. Nr
12/11.
Delegat:
Birgitta Finnman
Tecknande av avtal
Avtal mellan Lunds skolors resurscentrum och Hvilan utbildning. Avtalet gäller
2011-2012 och avser nyttjande av socionom och SYV från Lsr. Nr 4/11.
Delegat:
Ingrid Kanje
Särskoletillhörighet
Beslut om särskoletillhörighet för eleven HW 020216****. Nr 5/11.
Delegat:
Ingrid Kanje
Placering i grundsärskola eller träningsskola
Beslut om placering i Gs för elev HW 020216**** med placering på
Gråsparvskolan. Nr 5/11.
Delegat:
Ingrid Kanje
Personalärenden:
467-483

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet.
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§ 111
Anmälningar
Inga anmälningar hade inkommit till dagens nämndsammanträde.
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§ 112
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Roger Niklewski (C) som blivit kontaktad av en förälder vid Håstads förskola,
framförde, att det är ett väldigt oljud när tågen far förbi, att det är väldigt många
tåg och att utemiljön störs kraftigt.
Gösta Eklund (V) rapporterar från skolkonferens på Järnåkra, från dagens
Ungdomsting och från Kommunala Handikapprådets seminarium angående
information om FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Ibrahim Kakahama (V) rapporterar från skolkonferens på Vikingaskolan.
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§ 113
Information från förvaltningschefen
Information om att Ronnie Kalén från Tekniska förvaltningen kommer till
arbetsutskottet den 5 oktober för att berätta om hur arbetet med
skolskjutsupphandlingen fortskrider.
Arbetet med förskolan Lönnen går enligt tidsplanen och kommer att tas i bruk i
november som planerat.
Konferensen LLL (livslångt lärande) genomförs 22-23 september.
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