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§ 61
VB: Remiss avseende ny krisberedskapsplan
Dnr BSL 2012/0142
Sammanfattning
Kommunrevisionen har gjort en revision av kommunens krisberedskap.
Kommunrevisionen har konstaterat vissa brister i styrning och
uppföljning av nämndernas och bolagens kris-beredskapsarbete. Vidare
anser revisionen att ansvar och roller mellan kommunstyrelsen,
krisledningsnämnden, nämnder och bolagsstyrelser måste klargöras.
Med anledning av detta beslöt kommunstyrelsen 2012-02-29 att ge
kommunkontoret i uppdrag att utarbeta förslag till en övergripande
krisberedskapsplan. Övriga nämnder och bolagsstyrelser ombedes
inkomma med synpunkter på förslaget till kommunkontorets avdelning
för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets remiss 2012-05-22
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-07-25

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och
finner att nämnden beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
till kommunkontoret överlämna yttrande över
Krisberedskapsplan för Lunds kommun i enlighet med Barn- och
skolförvaltningens förslag

Justerare
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§ 62
Reglementen
Dnr BSL 2012/0150
Sammanfattning
Efter det senaste valet till riksdag, kommun och landsting 2010,
förändrades delvis behörigheter, uppgifter och ansvar för Barn- och
skolnämnderna och Utbildningsnämnden. I samband med detta
reviderades dock inte nämndernas reglementen. I samråd med
Kommunkontoret föreslås en revidering av reglementet för Barn- och
skolnämnderna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-07-09
Bilaga: Reglemente för Barn- och skolnämnderna i Lund med
ändringsmarkeringar.
Yrkanden
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med tillägg av en attsats:
att föreslå kommunstyrelsen att förtydliga § 10 avseende turordning för
ersättarnas tjänstgöring.
Ulla Stålberg (M), Monica Molin (S) och Lars Hansson (FP) instämmer
i Mats Nilssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Nilssons m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att fastställa
reglemente för Barn- och skolnämnderna i enlighet med bilaga samt
att föreslå kommunstyrelsen att förtydliga § 10 avseende turordning
för ersättarnas tjänstgöring.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
VB: Strategi för att stärka barnets rättigheter remiss
Dnr BSL 2012/0119
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att barnkonventionen och dess grundläggande principer ska gälla i Lunds kommun samt att konsekvenserna
för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut.
Kommunstyrelsen har på remiss skickat en strategi med förslag på
handlingsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till strategi och handlingsplan, 2012-05-22
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-07-09
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 som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Motion från Petter Forkstam (MP) samt Anette
Mårtensson(MP) ” Giftfri miljö i barns vardag”
Dnr BSL 2012/0153
Sammanfattning
Miljöpartiet de Gröna har inkommit med en motion om en giftfri miljö
i barns vardag.
Beslutsunderlag
Motion ”Giftfri miljö i barns vardag”
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-07-11
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget svar på motionen ”Giftfri miljö i barns vardag” översända
tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen, med undantag för texten där
det föreslås ”att begreppet en giftfri miljö läggs in som ett delmål i en
reviderad version av LundaEko med konkreta indikatorer.”
att utöver detta anföra att det är direkt olämpligt att ha synpunkter på
enskilda skrivningar i LundaEko, då vi inte känner till den totala
strukturen på detta kommande dokument och då detta föregriper arbetet
med LundaEko. Vi bör kunna förutsätta att LundaEko utan pekpinnar
adresserar frågan om gifter i miljön.
att därmed avstyrka motionen
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Matilda Flodin (KD)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i tio minuter för partiöverläggningar.
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar
att tillstyrka motionens att-satser 1 och 2
att som eget svar på motionen översända tjänsteskrivelsen till
Kommunstyrelsen.
Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins yrkande.
Esbjörn Hellström (MP) yrkar
att nämnden beslutar att tillstyrka motionen och
att som eget svar översända tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande, Monica Molins m fl
yrkande och Esbjörn Hellströms yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska nu genomföras.
Huvudförslag är Lars Hanssons (FP) yrkande.
Ordföranden ställer Monica Molins m fl yrkande mot Esbjörn Hellströms
yrkande mot varandra och finner att nämnden utser Monica Molins yrkande som
kontraproposition i huvudvoteringen.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons yrkande.
Nej för Monica Molins yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise EringsmarkRegnell (FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Ibrahim Kakahama
(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 som eget svar på motionen ”Giftfri miljö i barns vardag” översända
tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen, med undantag för texten där det föreslås
”att begreppet en giftfri miljö läggs in som ett delmål i en reviderad version av
LundaEko med konkreta indikatorer.”
att utöver detta anföra att det är direkt olämpligt att ha synpunkter på enskilda
skrivningar i LundaEko, då vi inte känner till den totala strukturen på detta
kommande dokument och då detta föregriper arbetet med LundaEko. Vi bör
kunna förutsätta att LundaEko utan pekpinnar adresserar frågan om gifter i
miljön.
att därmed avstyrka motionen

Reservationer
Monica Molin (S), Gösta Eklund (V) och Esbjörn Hellström (MP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för respektive egna yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun - Remiss
Dnr BSL 2012/0118
Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt förslag till Trafiksäkerhetsprogram för Lunds
kommun, 2013-2016, för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun, 2013-2016,
2012-03-20
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-07-12
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
till Tekniska nämnden överlämna yttrande över
Trafiksäkerhetsprogrammet i enlighet med Barn- och skolförvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

8

Sammanträdesdatum

2012-08-22

§ 66
Förslag till ny bibliotekslag
Dnr BSL 2012/0117
Sammanfattning
Lunds kommun har av Kulturdepartementet ombetts att yttra sig över förslaget
till ny bibliotekslag (Departementsskrivelse 2012:13). Kommunstyrelsen i
Lunds kommun har beslutat att sända ärendet (Dnr KS 2012/0456) på remiss till
Kultur- och fritidsnämnden, Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnd Lunds
stad samt Barn- och skolnämnd Lund Öster, för svar senast den 20 augusti 2012.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad ställer sig generellt positiv till den
föreslagna lagen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-08-21
Ny bibliotekslag, Ds 2012:13
Yrkanden
Lars Hansson (FP), Ulla Stålberg (M) och Monica Molin (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
som eget yttrande över förslag till ny bibliotekslag översända
förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Delegation av ärenden till arbetsutskottet i september
Dnr BSL 2012/0174
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har inte något sammanträde i september
eftersom nämnden i stället kommer att ha utvecklingdagar den 2-3 oktober.
Några ärenden som inte kan vänta till nämndsammanträdet i oktober har ännu
inte inkommit till förvaltningen. Det kan ju dock inte uteslutas att något ärende
som nämnden ska yttra sig över kommer in och förvaltningen föreslår därför att
sådana ärenden delegeras till arbetsutskottet den 26/9.
Delårsbokslut per den 31/8 med helårsprognos 2012 har enligt tidigare beslut
redan delegerats till arbetsutskottet.
Beslutsunderlag inför au 26/9 tillställs hela nämnden.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att delegera yttranden som ska lämnas till kommunstyrelsen eller nämnder inom
Lunds kommun till arbetsutskottet den 26 september, om de har sista svarsdag
före nämndsammanträdet i oktober.
Monica Molin (S) och Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
delegera yttranden som ska lämnas till kommunstyrelsen eller nämnder
inom Lunds kommun till arbetsutskottet den 26 september, om de har sista
svarsdag före nämndsammanträdet i oktober.

Justerare
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§ 68
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2012/0177
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Huvudområde
D: Övriga ärenden, delområde 1: övrigt
12: Utdelning av medel ur Hedda Hylanders fond enligt riktlinjer
Delegat: Lena Leufstedt
Huvudområde
A.Gemensamt
Delområde 2: Ekonomi
16: Beslut att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för täckande av
hyreskostnad för del av Vipeholm byggnad 22 med 115 tkr år 2012
Delegat: Lena Leufstedt
Huvudområde
A. Gemensamt
Delområde 2: Ekonomi
16:
att hos Lundafastigheter beställa åtgärder i klassrum, grupprum, norr, söder och
paviljong på Värpingeskolan, Lsr till en kostnad av 245 tkr enligt kalkyl.
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för täckande av
driftskonsekvenser för Värpingeskolan med 6,1 tkr år 2012 och full helårseffekt
om 24,5 tkr fr o m 2013.
Delegat:
Lena Leufstedt
Huvudområde
B: Förskola
Delområde 1: förskoleverksamhet
5: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet
Beslut: beviljar ansökan om dispens för deltagande utöver grundblocket under ht
2012.
Nr 20/12
Delegat:
Anders Johansson

Justerare
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Dispens enligt vårdnadshavarens önskemål beviljas utifrån personliga skäl.
Beviljad vistelsetid för två barn är måndag-fredag 9.00-16.00 under perioden
120625-120930.
Dnr 21/12
Delegat:
Anders Johansson
Huvudområde
C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg
Delområde
1: Undervisnings- och elevvårdsärenden
10: Placering i grundsärskola eller träningsskola
Placering för eleven MS 020703**** i Gs plac. Tunaskolan
Nr 6/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Placering för eleven IE 051019**** Gs fr o m ht 12
Placering för eleven BS 100724**** tillhörighet gs med inriktning träningsskola
Placering för eleven MK 050617**** tillhörighet gs inriktning träningsskola
Gråsparvskolan ht 12
Nr 7/12
Delegat:
Ingrid Kanje
9: Beslut om särskoletillhörighet
Beslut om särskoletillhörighet ang eleven DP I 050404****
Beslut om särskoletillhörighet ang eleven IE 051019****
Nr 6/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Beslut om särskoletillhörighet ang eleven MK 050617****
Beslut om särskoletillhörighet ang eleven BV 051019****
Nr 7/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Huvudområde
A. Gemensamt
Delområde 1: personal
Tillsättning av visstidsanställning > 6 månader och tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställningar
256-313
Justerare
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Visstidsanställningar
314-364

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justerare

Utdragsbestyrkande

12

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-08-22

§ 69
Anmälningar
Dnr BSL 2012/0178
Sammanfattning
Följande skrivelser anmäls vid dagens nämndsammanträde:
Revisionsrapport
Granskning av nämndernas interna kontroll avseende affärsrelationer mellan
Lunds kommun och näringsverksamheter där anställda har ekonomiska
intressen.
Skolinspektionen
Beslut efter riktad tillsyn av huvudmännens klagomålshantering i Lunds
kommun
Protokoll från skolkonferens på Vikingaskolan 2012-05-09
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2012-05-29
Protokoll samverkan BSF Lunds stad 2012-08-14
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
ta anmälningarna till protokollet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Ingen information från nämndens ledamöter lämnas vid dagens
nämndsammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Personalnytt på skolkontoret:
Nedim Buric är sedan den 15 augusti anställd som lokalplanerare.
Jonas Petersson, som efterträder Anders Erenius som kommunikatör med
inriktning IKT, börjar den 27 augusti.
Heléne Engström som har gått i pension, efterträds av Cecilia Rietz som
utvecklingsledare. Cecilia tillträder den 10 september.
Skolledare
Christer Molinder, rektor på Palettskolan, lämnar sin tjänst och flyttar från Lund
Per Hällström, rektor på Svaneskolan är tjänstledig under hösten för att arbeta
som rektor på Vipan. Jessica Pettersson ersättarer Per Hällström.
Den nya Kulparkskolan invigs den 23/8. Rektor där är Maria Klich.

Skolinspektionen kommer under vecka 39 genomföra Kvalitetsgranskning av
kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter
i skolväsendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

