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§ 84
Detaljplan för Aniara 1 (Vegaskolan)
Dnr BSL 2012/0227
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt utställningshandling 2 med
förslag till detaljplan för Aniara 1 m fl i Lund.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga en ny byggnad i 4
våningar som inrymmer en skola i bottenvåningen. En mindre skolbyggnad
bevaras inom detaljplaneområdet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets utställningshandling, PÄ 33/2010a, upprättad 2012-1012
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 30 oktober 2012
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att
nämnden beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
tillstyrka förslag till detaljplan för Aniara 1 m fl (Vegaskolan) i Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Investeringsplan 2014-2018
Dnr BSL 2012/0239
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
Investeringsgruppen framtagna underlaget Bas till Investeringsplan 2014-2018
daterat 2012-10-29 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 inför Investeringsprövning 2014-2018 daterat 2012-10-29
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 12 nov. 2012 inkl bil 1-3
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uttala att vi anser det vara av synnerlig vikt att byggandet av högstadieskolan
(Centralskolan) i Stångby tidigareläggs
att i övrigt godkänna Prioriteringslista 2012 enligt bilaga 1 som
planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt ärende i det fortsatta
arbetet med lokalförsörjning inom Lunds stad, samt
att till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2012 enligt bilaga 1 som
BSN Lunds stads förslag till Investeringsplan 2014-2018 avseende objekt inom
nämndens område.
Monica Molin (S), Simon Årnes (C), Ulla Stålberg (M) och Agnes Borg (KD)
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 uttala att vi anser det vara av synnerlig vikt att byggandet av högstadieskolan
(Centralskolan) i Stångby tidigareläggs
att i övrigt godkänna Prioriteringslista 2012 enligt bilaga 1 som
planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt ärende i det fortsatta
arbetet med lokalförsörjning inom Lunds stad, samt
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att till kommunstyrelsen översända Prioriteringslista 2012 enligt bilaga 1 som
BSN Lunds stads förslag till Investeringsplan 2014-2018 avseende objekt inom
nämndens område.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Preliminära priser för obligatoriska särskolan 2013
Dnr BSL 2012/0238
Sammanfattning
Ärendet utgår och kommer att behandlas vid nämndsammanträdet den 12
december 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Intern kontroll - risk- och konsekvensanalys
Dnr BSL 2012/0241
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i detta ärende resultatet av
genomförd risk- och konsekvensanalys. Ett hjälpmedel för planering, prioritering
och uppföljning i internkontrollarbetet är risk- och konsekvensanalysen. En väl
genomförd risk- och konsekvensanalys tydliggör vilka hot som föreligger till
följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på
organisationens möjligheter att nå sina mål.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 november 2012.
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 underlag till prioritering av kontrollmål använda genomförd risk- och
konsekvensanalys för upprättande av den interna kontrollens handlingsplan 2013

Justerare
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§ 88
Karriärvägar m.m. ifråga om lärare i skolväsendet
(utb.dep.)
Dnr BSL 2012/0222
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har av Kommunkontoret ombetts att yttra
sig över Regeringens Promemoria ”Karriärvägar mm i fråga om lärare i
skolväsendet” (U2012/4904/S).
Barn- och skolnämndernas yttrande bildar underlag för Kommunstyrelsens
yttrande som ska vara Regeringen tillhanda senast 2012-12-21.
Beslutsunderlag
Regeringens Promemoria ”Karriärvägar mm i fråga om lärare i skolväsendet”,
2012-09-24
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-11-07
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som nämndens yttrande över regeringens promemoria ”Karriärvägar m.m. i
fråga om lärare i skolväsendet” till Kommunstyrelsen överlämna vad som
anförts i tjänsteskrivelsen med den ändringen att avsnittet om karriärtjänster
inom förskolan utgår, samt med följande tillägg:
”Den departementspromemoria som vi nu ska yttra oss över handlar enbart om
karriärsteg för lärare inom grundskolan och gymnasiet. Att direkt tillämpa dessa
karriärsteg på förskolan är inte lämpligt. Det är däremot angeläget att vid sidan
om den föreslagna lagstiftningen vidare utveckla ett system med karriärvägar för
förskolans personal.
De föreslagna karriärstegen borde däremot kunna tillämpas även på lärare inom
förskoleklassen. Vi ser inget skäl till att lärare inom denna skolform ska
undantas. Karriärvägarna bör också kunna tillämpas även på fritidspedagoger.
En ”förstepedagog” inom fritidspedagogiken skulle kunna bidra till att utveckla
det pedagogiska uppdraget i fritidshemmet. Det senare förutsätter dock att det
införs en legitimation även för fritidspedagoger.”
Simon Årnes (C), Ulla Stålberg (M) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som nämndens yttrande över regeringens promemoria ”Karriärvägar m.m. i
fråga om lärare i skolväsendet” till Kommunstyrelsen överlämna vad som
anförts i tjänsteskrivelsen, samt med följande tillägg:
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Vi är mycket positiva till regeringens vilja att skapa goda karriärvägar för lärare.
Särskilt avseende konstruktion med statliga medel där så beskrivs. Det är
angeläget att dessa ekonomiska tillskott till kommunerna dock kommer
verksamheten till del på avsett vis.
Att inrätta lektorat i större utsträckning än tidigare med forskande tjänster i
verksamheten är mycket bra och något som vi på lokal nivå i kommunen haft
med i våra egna budgetförslag.
Egentligen är vi inte emot inrättande av annat meritsteg för lärare - dock är vi
tveksamma till den konstruktion som finns kring begreppet ”förstelärare”. Vi
delar förvaltningens bedömning att det blir en negativ rangordning gentemot
övriga lärare. Det känns lite militaristiskt nivåindelat. Bra lärare kan ju även idag
tilldelas extra ansvar och befogenheter ändå, antar vi.
Vi är också tveksamma till konstruktionen av stadsbidragsstödda lönesteg enligt
utredningen. Lön efter förtjänst och skicklighet i samverkan med avtalsparter
måste bibehållas. Vi är dock positiva till att höja löner för alla pedagoger.
Och vi menar att är man väl utsedd till lektor så är man, det är en kompetens
man förvärvar. Sedan kan det ju vara att man ändå inte har en lektorstjänst men
lektorskvalitén kan och ska inte tidsbegränsas eller återkallas som förslaget
anger som en möjlighet.
Satsning på pedagogers karriärvägar måste i alla delar även omfatta
yrkesinriktade pedagoger samt förskolepedagoger.
Helene Alpfjord (V), Erik Nordlund (MP) och Gösta Eklund (V) 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 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), 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 Erik Nordström (MP).
Justerare
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Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som nämndens yttrande över regeringens promemoria ”Karriärvägar m.m. i
fråga om lärare i skolväsendet” till Kommunstyrelsen överlämna vad som
anförts i tjänsteskrivelsen med den ändringen att avsnittet om karriärtjänster
inom förskolan utgår, samt med följande tillägg:
”Den departementspromemoria som vi nu ska yttra oss över handlar enbart om
karriärsteg för lärare inom grundskolan och gymnasiet. Att direkt tillämpa dessa
karriärsteg på förskolan är inte lämpligt. Det är däremot angeläget att vid sidan
om den föreslagna lagstiftningen vidare utveckla ett system med karriärvägar för
förskolans personal.
De föreslagna karriärstegen borde däremot kunna tillämpas även på lärare inom
förskoleklassen. Vi ser inget skäl till att lärare inom denna skolform ska
undantas. Karriärvägarna bör också kunna tillämpas även på fritidspedagoger.
En ”förstepedagog” inom fritidspedagogiken skulle kunna bidra till att utveckla
det pedagogiska uppdraget i fritidshemmet. Det senare förutsätter dock att det
införs en legitimation även för fritidspedagoger.”

Reservationer
Monica Molin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 89
Motion från miljöpartiet: Bättre och reella karriärvägar för
lärarna i Lund
Dnr BSL 2012/0221
Sammanfattning
Anette Mårtensson (MP) har till Kommunfullmäktige lämnat motion där
Kommunfullmäktige föreslås besluta om ett antal åtgärder för att ge bättre och
reella karriärvägar för lärarna i Lund.
Beslutsunderlag
Motion ”Bättre och reella karriärvägar för lärarna i Lund”
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2012-09-17
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-10-30
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avstyrka motionen med hänvisning till vad som anförs i kommunkontorets
tjänsteskrivelse med följande tillägg: Miljöpartiet föreslår i motionen en mängd
uppdrag som kommunfullmäktige redan har tagit beslut om, vilket motionären
bör vara fullt medveten om. Miljöpartiet lägger dessutom förslag om
klassindelning som enligt gällande lagstiftning är rektors ansvarsområde och där
kommunfullmäktige saknar beslutanderätt.
Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande enligt nedan samt
att därmed föreslå kommunfullmäktige att bifall att-satserna 3 och 6 samt anse
att-satserna 1, 2, 3 och 4 för besvarade.
Motionens syfte och intension är vällovlig och stämmer i detta avseende med
vad socialdemokraterna och vänsterpartiet har med i både lokala partiprogram
och budgetar sedan flera år.
Motionen är dock så komplicerat skriven att vi vill beakta varje att-sats för sig.
1. att ge barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden i uppdrag att ta
fram och implementera konkreta åtgärder för att öka lärarnas reella
karriärmöjligheter i Lunds kommun.
Kommunkontoret anger i sin tjänsteskrivelse insatser som idag görs för lärares
karriärvägar i kommunen. Tillsammans med regeringens förslag i frågan, vilket
vi i grunden är positiva till, anser vi att man behöver avvakta vilket resultat det
ger innan man utvecklar ytterligare rutiner och åtgärder lokalt.
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BESVARAD
2. att skolledningarna tillsammans med facken utarbetar system för att premiera
”goda” lärare med högre lön.
Förhållningssättet är att parterna enligt avtal ska göra upp om löner och sedan
ska ju varje anställd ha skälig lön för uppgifter och insats.
BESVARAD
3. att Lunds kommun inom olika forum så som SKL och genom direkt kontakt
med regeringen arbetar för att mer resurser ska tillföras kommunerna för
lärares löner.
BIFALL
4. att ge barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden i uppdrag att se
över möjligheterna att centralisera rättningen av de nationella proven med syfte
at minska den administrativa bördan för de undervisande lärarna.
att minska den administrativa bördan och pålagorna för pedagogisk personal är
angeläget. Dock ser vi en fara i att inte undervisande och betygssättande lärare
rättar sina egna elevers prover. En helhetssyn på elevens arbete i skolan måste
finnas och kan inte ersättas med ett resultatfacit utfört av andra. Och att fråntas
ansvar för bedömningen!
BESVARAD
5. att riktmärken införs för storleken på klasserna i låg/mellanstadiet, högstadiet
och gymnasiet på 15-20, 15-25 och 20-30 på respektive
Det är angeläget att undervisningsgrupper och annan gruppindelning inte är
större än vad varje elev klarar av för att trivas och utvecklas och ta till sig
undervisning. Dock måste bedömningarna av detta överlåtas på dem som
dagligen följer eleverna. Men att inte kunna tillmötesgå lämplig indelning på
grund av bristande resurser är helt oacceptabelt. Men det är en annan fråga än
den om riktmärken ovan.
BESVARAD
6. att aktiva åtgärder sätts in för att minska stressen i lärarnas arbetssituation.
Skolrankingen med en mycket tråkig niondeplats visar med stor tydlighet att
åtgärder behöver göras kring lärares dagliga situation. Sjuktalen är inte
acceptabla även om de förbättrats under året.
BIFALL
Justerare
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Helene Alpfjord yrkar bifall till Monica Molins yrkande.
Erik Nordström (MP) tillstyrker motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande, på Monica Molins yrkande
och på Erik Nordströms yrkande och finner att nämnden beslutar enligt sitt eget
yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Huvudförslag är Lars Hanssons (FP) yrkande.
Ordföranden ställer Monica Molins (S) m fl yrkande mot Erik Nordströms (MP)
m fl 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), 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 Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avstyrka motionen med hänvisning till vad som anförs i kommunkontorets
tjänsteskrivelse med följande tillägg: Miljöpartiet föreslår i motionen en mängd
uppdrag som kommunfullmäktige redan har tagit beslut om, vilket motionären
bör vara fullt medveten om. Miljöpartiet lägger dessutom förslag om
klassindelning som enligt gällande lagstiftning är rektors ansvarsområde och där
kommunfullmäktige saknar beslutanderätt.
Reservationer
Monica Molin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Erik Nordström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 90
Förslag till sammanträdestider för år 2013 för BSN Lunds
stad
Dnr BSL 2012/0242
Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för år 2013 föreligger för beslut.
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar bifall till skolkontorets förslag till sammanträdestider.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monicas Molins yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att följande sammanträdestider ska gälla för Barn- och skolnämnd Lunds stad år
2013:
23 januari
13 februari
20 mars
17 april
22 maj
19 juni
25 september
16 oktober
13 november
11 december
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§ 91
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2012/0251
Sammanfattning
Gemensamt Personal/ekonomi nr 16
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Lokalanpassning för utåtagerande elever med koncentrationsstörningar samt
ljudanpassning i köket på Nya Almelundskolan.
Beslut att hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Nya Almelundskolan för
rum 202 Mediatek till en kostnad av 55 200 kr enligt kalkyl och för utbyte av en
dörr i köket till en kostnad av 6000 kr
Beslut att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för täckande av
driftskonsekvenser för Nya Almelundskolan med ett engångsbelopp om 61 200
kr för 2012.
Nr 1/12
Delegat:
Lena Leufstedt
Hörselanpassning på Järnåkraskolan i salarna K 204 och K 228.
Anpassningen innebär ombyggnad av ventilationen med nya ljuddämpare, spjäll
och don. Ombyggnad samt målning av ventilationsinklädnad. Montering av
Absoflex corner och anslagstavlor. Översyn av tätningslister och trösklar på
dörrar till klassrummen samt avfall och transport.
Kostnad för anpassningen uppgår enligt kalkyl till 113 tkr.
Beslut att hos Lundafastigheter beställa åtgärder i salarna K204 och K228 på
Järnåkraskolan till en kostnad av 113 tkr enligt kalkyl.
Beslut att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för täckande av
driftskonsekvenser för Järnåkraskolan med full helårseffekt om 11,3 tkr från och
med 2013.
Nr 2/12
Delegat:
Lena Leufstedt
Huvudområde
B:förskola
Delområde 1: förskoleverksamhet
Nr 5: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet.
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Ansökan beviljas under ht 2012.
Nr 34/12
Delegat:
Anders Aldrin
Ansökan från vårdnadshavare om dispens för utökad vistelsetid för barn på
Saltkråkans förskola. Ansökan beviljas till 16.00 till och med 121231.
Nr 35/12
Delegat:
Kerstin Fors
Önskemål från förälder och utlåtande av förskolechef om utökning av vistelsetid
9-14. Ansökan beviljas om utökad vistelsetid för barn på Nordvästans förskola
under perioden 12-10-25-13-06-30. Vistelsetiden utökas till 16.00.
Nr 36/12
Delegat:
Birgitta Finnman
Ansökan från vårdnadshavare om dispens för utökad vistelsetid för tre barn på
Hans & Greta förskola beviljas till 15.00 till och med 21 december 2012.
Nr 37/12.
Delegat:
Kerstin Fors
Huvudområde C: fskklass/skola/skolbarnomsorg, nr 11 Beslut att barn ej längre
ska vara elev i särskolan.
Beslut att eleven S A 980721**** ej tillhör särskolan längre.
Nr 2/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Huvudområde C: nr 10
Placering i grundsärskolan eller träningskola
Beslut om placering för eleven TN 991216 Gs
Beslut om placering för eleven LG 051018Ts
Nr 9/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Beslut om särskoletillhörighet ang eleven TN 991216
Beslut om särksoletillhörighet ang eleven LG 051018
Nr 10/12
Delegat:
Ingrid Kanje

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-11-21

Huvudområde
A.
Gemensamt
B.
Delområde 1: Personal
Tillsättning av visstidsanställningar > 6 månader och tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställningar
Nr 448 - 460
Visstidsanställningar
461-479

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet.
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§ 92
Anmälningar
Dnr BSL 2012/0252
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
Protokoll från Kommunala handikapprådet 2012-09-04
Protokoll från Skolkonferens Järnåkra rektorsområde 2012-10-01
Protokoll från klassföräldramöte Apelskolan montessori 2012-10-08
Protokoll samverkan 121113
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 93
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Esbjörn Hellström (MP) och Matilda Flodin (KD) informerar från
Ungdomstinget 13-14 november.
Agneta Helmius (MP) informerar om att Livets museum (medicinhistoriskt
museum) invigts och att skolorna hälsas välkomna dit.
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§ 94
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande ärenden:
Information angående helårsprognosen 2012.
Konsekvenserna av läraravtalet kommenteras i bokslutet.
Löneöversyn pågår beträffande Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Nya
löner samt retroaktiv lön kommer förhoppningsvis att vara klara att betalas ut
med decemberlönen.
Skoldirektören informerade nämnden om att hon kommer att gå i pension den 1
april 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande

