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§ 128
Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att ärende 7 (Svar på skrivelse från S, V och MP
angående utbildning med lön för lärare som saknar allmän behörighet eller
ämnesbehörighet), behandlas efter ärende 1 (fastställande av dagordningen)
och därefter ärende 6 (Information om arbetet kring uppföljning av
behörighet).
Yrkanden
Helene Alpfjord (V) yrkar att punkten ”Information från nämndens
ledamöter” läggs in på dagordningen.
Monica Molin (S) och Gösta Eklund (V), Agnes Borg (KD) och Esbjörn
Hellström (MP) instämmer i Helene Alpfjords yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar avslag på Helene Alpfjords yrkande.
Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Helene
Alpfjords m fl yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Helene
Alpfjords yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den korrigerade dagordningen med tillägg av ärende 15
”Information från nämndens ledamöter”.
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§ 129
Svar på skrivelse från S, V och MP angående
utbildning med lön för lärare som saknar allmän
behörighet eller ämnesbehörighet
Dnr BSL 2011/0183
Sammanfattning
Monica Molin, Socialdemokraterna, Anders Ebbesson, Miljöpartiet och
Gösta Eklund, Vänsterpartiet har inkommit med skrivelse om att de lärare
som genomgår utbildning för att uppnå behörighet ska ha full lön i de fall
man använder tid som annars skulle vara arbetstid.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Monica Molin, Socialdemokraterna, Anders Ebbesson,
Miljöpartiet och Gösta Eklund, Vänsterpartiet 2011-09-14
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2011-11-08
Förslag till beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för hur
fortbildningsbehovet för lärare ska kunna tillgodoses, då de ekonomiska
konsekvenserna kan överblickas, pågående inventering av lärarbehörighet är
slutförd och kursutbudet inom ramen för Lärarlyftet II är fastställt.
Yrkanden
Ulla Stålberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med instämmande
av Lars Hansson (FP), Gösta Eklund (V), Agnes Borg (KD), Roger
Niklewski (C) och Monica Molin (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ulla Stålbergs m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för hur
fortbildningsbehovet för lärare ska kunna tillgodoses, då de ekonomiska
konsekvenserna kan överblickas, pågående inventering av lärarbehörighet är
slutförd och kursutbudet inom ramen för Lärarlyftet II är fastställt.
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§ 130
Information om arbetet kring uppföljning av behörighet
- informationsärende
Dnr BSL 2011/0213
Sammanfattning
Förvaltningen hänvisar till informationen i föregående ärende.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.
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§ 131
Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober
Dnr BSL 2011/0210
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 oktober efter
uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-11-09
Förslag till beslut
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2011
och lägga den till handlingarna
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 den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2011
och lägga den till handlingarna
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§ 132
Begäran om tilldelning av medel 2012 avseende
skolors särskilda behov.
Dnr BSL 2011/0221
Sammanfattning
I budgeten för 2012 finns 2 300 tkr avsatta under kommunstyrelsens
reserverade medel för skolor med särskilda behov. Medlen ska tilldelas
skolor där andelen elever med utländsk bakgrund utgör minst 1/3 samtidigt
som minst 1/3 av föräldrarna har låg utbildningsbakgrund. Tilldelning av
detta begärs för fyra skolor inom Lunds stad som uppfyller båda kriterierna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-17
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2011-11-09
Förslag till beslut
att för år 2012 hos kommunstyrelsen begära 2 300 tkr för skolor med
särskilda behov för tilldelning till Svenshögskolan, Vikingaskolan,
Klostergårdsskolan och Gunnesboskolan.
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 för år 2012 hos kommunstyrelsen begära 2 300 tkr för skolor med
särskilda behov för tilldelning till Svenshögskolan, Vikingaskolan,
Klostergårdsskolan och Gunnesboskolan.
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§ 133
Internbudget 2012
Dnr BSL 2011/0211
Sammanfattning
För år 2012 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget. Sedan
direkt skolpeng infördes 2008 har nämnden att ta ställning till vilka
funktioner /satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som ställts till
nämndens förfogande. Nämnden ska också ta ställning till fördelning av
tilläggsbeloppet för särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2011
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 11 november
2011
Förslag till beslut
att fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt
förvaltningens förslag
Yrkanden
Monica Molin (s) yrkar med instämmande av Gösta Eklund (V) och Esbjörn
Hellström (MP) att nämnden beslutar:
att fastställa internbudgeten avseende den fasta delen Till nämndens
förfogande
att tillskriva kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en
ökning av nämndens budget med 30 milj kr till vad som anförs nedan
Den fasta delen Till nämndens förfogande (2,5 %) blir för 2012 35 288 tkr.
Där finns i förslaget från förvaltningen ett antal åtgärder som vi arbetat för
och stöder fullt ut särskilt
Lärarlyftet
Kompetensutveckling, skolledare
S:t Hansgården
Satsningar på elevhälsa och
Särskild satsning ”utsatta skolor”
Den rörliga delen av direkt skolpeng har från början visat sig vara
otillräcklig och omfördelningen som är inbyggd i systemet slår fel. För att
råda bot för omfördelningsfelet tillskjuter både kommunstyrelsen och Barnoch skolnämnden extra pengar till de enheter som är i störst behov av det
istället för att arbeta om fördelningen i sin helhet. De skolor som i dag har
svårt att klara sin ekonomi pga. skolans sociala struktur måste förstås just
pga. sin sociala stuktur och ges bättre förutsättningar till att ge sina elever
det stöd de behöver för att de skall kunna utvecklas fullt ut.
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I flera rapporter vi fått under 2011 påtalas att man ökar grupperna i
förskolan för att klara budget och svara upp mot behoven. Klarar man
budget klarar man inte målen och tvärt om. En destruktiv spiral som måste
hejdas. Vi efterlyser konsekvensanalyser för hur barnens och personalens
hälsa och välbefinnande påverkas när barngruppernas storlek ökar för varje
år!
Löneökningarna till personalen kompenseras inte fullt ut och inte heller den
allmänna kostnadsökningen.
IKT- kostnaderna beräknas öka kraftigt avseende inköp, underhåll och
support.
Måltidsservice aviserar kraftigt ökade priser ca 6.4%.
Införande av ny skollag och läroplan innebär ökade kostnader.
Statliga medel som kompensation för detta kommer inte nämnden till del.
Skolorna och förskolorna i Lunds stad är på väg mot ett annat håll än den
riktningen som är nödvändigt för barnens bästa.
Enligt vår bedömning skulle verksamheten totalt behöva en utökad ram på
ca 30 mkr.
Förutom vad som angivits redan vill vi använda dessa pengar till
Ökad lärartäthet i förskolor och grundskolor
Kvalitetsförstärkning i Lunds skolors resurscentrum
Forskningsbaserad skolutveckling
Kompetensutveckling och erfarenhetsöverföring av pedagoger
Lars Hansson (FP) yrkar enligt förvaltningens förslag till beslut, med
instämmande av Ulla Stålberg (M), Roger Niklewski (C) och Agnes Borg
(KD).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och sitt eget
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 yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Stålberg (M), Tamas Osvath (M), Laila Gribel (M), Emelie Ekman (FP),
Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande:
Justerare
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Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
(V), Gösta Eklund (V) och Esbjörn Hellström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt
förvaltningens förslag
Reservationer
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt följande:
Med tilldelade medel kan inte de av fullmäktige fastställda målen för t.ex.
förskolegruppernas storlek uppnås. Detta problem kan inte lösas med de
medel som förfogas över i internbudgeten. Med denna reservation vill vi
uppmärksamma behovet av fler lärare och förskolepedagoger.
/Heléne Alpfjord, Gösta Eklund och Ibrahim Kakahama
Monica Molin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 134
Yttrande över investeringsplanen 2013-2017
Dnr BSL 2011/0212
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 Bas till Investeringsplan 2013-2017
daterat 2011-09-21 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
Utdrag ur Bas till Investeringsplan 2013-2017 daterat 2011-09-21
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 7 nov. 2011 inkl bil
1-2
Förslag till beslut
att godkänna Prioriteringslista 2011 som planeringsunderlag för
kommande beslut i varje enskilt ärende inom ramen för det fortsatta arbetet
med lokalförsörjning inom Lunds stad, samt
att till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2011 som BSN
Lunds stad förslag till Investeringsplan 2013-2017 avseende objekt inom
nämndens område
Yrkanden
Lars Hansson (FP) inkommer med en modifierad prioriteringslista(bilaga 3).
Monica Molin (S) yrkar att förslaget till beslut ändras till:
att godkänna Prioriteringslistan 2011, enligt bilaga 3, som
planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt ärende för det
fortsatta arbetet med lokalförsörjning inom Lunds stad samt
att till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2011 enligt bilaga 3
som BSN Lunds förslag till Investeringsplan 2013-2017 avseende objekt
inom nämndens område.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna Prioriteringslistan 2011, enligt bilaga 3, som
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planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt ärende för det
fortsatta arbetet med lokalförsörjning inom Lunds stad samt
att till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2011 enligt bilaga 3
som BSN Lunds förslag till Investeringsplan 2013-2017 avseende objekt
inom nämndens område.
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§ 135
Återremitterat ärende: Värdet av tillagningskök
Dnr BSL 2011/0197
Sammanfattning
Lars Hansson (FP) har genom skrivelsen Värdet av tillagningskök till
nämnden 2011-10-19, aktualiserat frågan om tillagningskök i förskolan.
Barn- och skolnämnden beslutade 2011-10-19
att tillsvidare inte omvandla några tillagningskök till mottagningskök. Detta
ska gälla även då enheter tillfälligt omlokaliseras till paviljonger om det är
möjligt och inte medför oskäliga merkostnader. I övrigt återremitterades
ärendet för omformulering av förslaget till utredningsuppdrag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lars Hansson (FP) Värdet av tillagningskök, 2011-10-11, Dnr
BSL 2011/0197
Protokollsutdrag BSN Lunds stad, 2011-10-19, § 123
Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad, 2011-11-02
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning som innehåller
för- och nackdelar med tillagningskök respektive mottagningskök ur
pedagogisk, miljömässig och ekonomisk synvinkel samt vilka
mottagningskök i förskolan som utan alltför stora kostnader skulle kunna
göras om till tillagningskök och
att utredningen ska innefatta förslag till plan policy/ riktlinjer för hur kök
ska utformas vid ny och ombyggnad och
att arbetet ska ske i samverkan med berörda förvaltningar och att
inriktningen ska vara att lokal tillagning och servering eftersträvas.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen, med borttagande av
ordet förskola i första att-satsen, med instämmande av Monica Molin (S),
Roger Niklewski (C), Gösta Eklund (V) och Agnes Borg (KD).
Ulla Stålberg (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen utan korrigeringar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Ulla
Stålbergs yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget
yrkande.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning som innehåller
för- och nackdelar med tillagningskök respektive mottagningskök ur
pedagogisk, miljömässig och ekonomisk synvinkel samt vilka
mottagningskök som utan alltför stora kostnader skulle kunna göras om till
tillagningskök och
att utredningen ska innefatta förslag till plan policy/ riktlinjer för hur kök
ska utformas vid ny och ombyggnad och
att arbetet ska ske i samverkan med berörda förvaltningar och att
inriktningen ska vara att lokal tillagning och servering eftersträvas.

Reservation
Ulla Stålberg (M) , Fredrik Augustsson (M) och Laila Gribel (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 136
Rapport om Barngruppernas storlek
Sammanfattning
Nämnden föreläggs rapport angående barngruppernas storlek inom Barnoch skolförvaltning Lunds stad 2008 - 2011.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
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§ 137
Motion från Carl-Otto Berg (FP):
Studentmedarbetarsystem i Lunds kommun
Dnr BSL 2011/0184
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Carl-Otto Berg har motionerat till
kommunfullmäktige att Lunds kommun ska införa ett
studentmedarbetarsystem. Ett studentmedarbetarsystem innebär att
kommunen erbjuder studenter anställningar motsvarande 10 - 15 h per
vecka inom det ämnesområde som den studerande har som inriktning.
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Berg
Tjänsteskrivelsen Studentmedarbetare i Lunds kommun 2011-11-08
Förslag till beslut
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ulla Stålberg (M) yrkar, med instämmande av Roger Niklewski (C), Lars
Hansson (FP), Matilda Flodin (KD) och Monica Molin (S), bifall till
tjänsteskrivelsen.
Gösta Eklund (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med tillägg att anställda
inom Studentmedarbetarsystemet inte får konkurrera ut ordinarie personal.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig 21.15-21.20 för överläggningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ulla Stålbergs m fl yrkande och på Gösta
Eklunds yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Ulla
Stålbergs m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Gösta Eklund (V) och Helene Alpfjord (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
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§ 138
Förslag till sammanträdestider 2012
Dnr BSL 2011/0215
Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för år 2012 föreligger för beslut.
Beslutsunderlag
Barn- och skolkontorets tjänsteskrivelse med förslag till sammanträdestider,
2011-11-11.
Förslag till beslut
att anta föreslagna sammanträdestider för nämndsarbetet under år 2012.
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta föreslagna sammanträdestider för nämndsarbetet under år 2012.
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§ 139
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2011/0216
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Särskoletillhörighet
Under läsåret 2010/11 har följande elever på Järnåkraskolan har fått plats på
LSR:
18/8 2010, SB, åk 9
18/8 2010, SW, åk 9 &#8594; åk 8
18/8 2010, ED, åk 7 återgår till Järnåkra 28/2 2011
11/10, TB, åk 6
11/10 2010, VB, år 6
10/1 2011, MS, åk 8
12/4, LA, åk 8
Nr 6/11
Delegat:
Ingrid Kanje
Dispens utöver grundblocket
Dispens under förälders föräldraledighetsperiod beviljas på grund av
återgång till arbete på deltid. Utökningen avser sammanlagt ca 5-7 timmar
fördelade på 2-3 eftermiddagar i veckan på så sätt att barnet dessa dagar kan
vara kvar på förskolan fram till ca kl 16.00/16.30 i stället för att gå hem kl
14.00. Beslutet gäller under perioden 110917-111107 + inskolningstid för
yngre syskon.
Nr 14/11.
Delegat:
Peter Nyberg
Dispens för deltagande i förskolan utöver grundblocket vid föräldraledighet
höstterminen 2011 på grund av studier.
Nr 15/11
Delegat:
Anders Johansson
Dispens för deltagande i förskolan utöver grundblocket vid föräldraledighet
höstterminen 2011 på grund av deltidsarbete.
Nr 16/11
Delegat:
Anders Johansson
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Dispens för utökad vistelsetid på förskola på Saltkråkans förskola beviljas.
Nr 17/11
Delegat:
Kerstin Fors
Dispens för utökad vistelsetid på förskola på Lönneberga förskola beviljas.
Nr 18/11
Delegat:
Kerstin Fors
Dispens för utökad vistelsetid på förskola på Ladugårdsmarkens förskola
beviljas.
Nr 19/11
Delegat:
Kerstin Fors
Dispensansökan för utökad vistelsetid på förskolan Morkullan beviljas för
två barn på grund av personliga skäl under perioden 111114-111231.
Nr 20/11
Delegat:
Peter Nyberg
Anpassad studiegång
Beslut om anpassad studiegång för elev vid Fågelskolan född 9601, utifrån
personliga skäl. Den anpassade studiegången innebär att eleven inte går i
skolan på onsdagar och att han har en förkortad skoldag (90 minuter) på
tisdagar och torsdagar.
Nr 11/11
Delegat:
Ingegerd Andersson
Personalärenden
Personalärenden nr 493-522

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och ta dem till
protokollet.
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§ 140
Anmälningar
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
• Beslut från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande av och rätt till
bidrag för International Pre School of Lund för en internationell skola på
grundskolenivå och fritidshem i Lunds kommun. Skolinspektionen avslår
ansökan.
• Skrivelse från föräldrar på förskolan Hedenhös angående de större
barngrupperna.
• Protokoll från skolkonferens Klosters skolområde 2011- 09-27
• Protokoll från skolkonferens Klosters skolområde 2011-10-19
• Protokoll från skolkonferens Apelskolan montessori 2011-10-03
• Protokoll från skolkonferens Vårfruskolan/Apelskolan 2011-10-17
• Protokoll från skolkonferens Järnåkra skolområde, 2011-09-27
• Protokoll från skolkonferens Fäladsgården 2011-10-19
• Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2011-10-25

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 141
Information från förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om följande ärenden:
Föreläsning kring ”Bedömning för lärande” med Christian Lundahl
genomfördes den 15 november med deltagande av ca 700 pedagoger.
Lunds kommun kommer tillsammans med flera andra kommuner att delta i
pilotprojekt angående mattesatsning arrangerat av SKL. En grupp bestående
av politiker samt sakkunniga från förvaltningen kommer att delta i en
introduktionsdag i Stockholm den 1 december.
Information angående förskolan Lergökens tillagningskök i paviljongerna,
som försenats på grund av att bygglov ännu inte givits. Maten levereras tills
vidare av Måltidsservice.
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§ 142
Information från nämndens ledamöter.
Sammanfattning
Ibrahim Kakahama (V) informerar från skolkonferens på Vikingaskolan.
Gösta Eklund (V) rapporterar om nytt projekt angående start av ny friskola
och avråder från deltagande i detta.
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