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§1
Internbudget 2013
Dnr BSL 2013/0003
Sammanfattning
För år 2013 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 14 juni 2012
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013
Barn-och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 9 januari 2013

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad i enlighet med
tjänsteskrivelsen och med nedanstående ändringar under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om kompensation för höjda lärarlöner i enlighet
med förslaget i Kommunstyrelsens beslut 2013-01-09.
Ändringar:
Under ”Till nämndens förfogande” avsätts:
1 000 tkr till ”Reserverade medel - nämndens initiativ”
1 200 tkr till ”Oförutsedda behov”
I övrigt enligt förvaltningens förslag
Agnes Borg (KD), Ulla Stålberg (M) och Simon Årnes (C) 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 fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad i enlighet med
tjänsteskrivelsen och med nedanstående ändringar under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om kompensation för höjda lärarlöner i enlighet
med förslaget i Kommunstyrelsens beslut 2013-01-09.
Ändringar:
Under ”Till nämndens förfogande” avsätts:
1 000 tkr till ”Reserverade medel - nämndens initiativ”

Justerare
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1 200 tkr till ”Oförutsedda behov”
I övrigt enligt förvaltningens förslag

Reservationer
Internbudget 2013
En bra skola är en bra start i livet. En trygg miljö präglad av kunskap, kritiskt
tänkande och tolerans ger oss de bästa förutsättningarna för att växa som
människor, och nå våra mål. Under de senaste åren har det gjorts nedskärningar i
Lunds kommun. För skolans och förskolan område har det inneburit minskad
personaltäthet och allt större grupper.
För att den verksamhet vi ansvarar för ska få arbetsro och man ska kunna göra en
planering för barns och elevers utveckling behövs en god framförhållning. Det är
ett komplicerat uppdrag att undervisa och utveckla våra barn och unga till
välfungerande vuxna.
Därför måste den politiska ledningen i Lund ge klara förutsättningar för vad man
ute i verksamheterna har att rätta sig efter.
Budget för all annan verksamhet gavs i juni 2012 men för skolnämnderna saknas
fortfarande beslut från kommunfullmäktige. Det förslag som ligger på nämndens
bord avseende internbudgeten är gjord med förutsättningen att
kommunfullmäktige beslutar att kompensationen för läraravtalet ska utgå till
nämnd i form av den skolpeng som ska föreläggas kommunfullmäktige 2013-0131.
Eftersom kommunfullmäktige inte ännu har beslutat om att någon kompensation
ska utgå borde man inte heller kunna besluta om en budget som helt baseras på
att nämnda kompensation ska betalas ut. Att ta beslut om en budget utan att veta
hur mycket utgifter man har eftersom hela materialet är beräknat på att man ska
få en viss kompensation känns väldigt främmande för oss och inte särskilt
ansvarsfullt.
Vi ställer oss helt bakom de satsningar som görs bl a på utsatta skolor,
lärar/förskolelyft, elevhälsa, St Hans-gården och övriga för verksamheterna
positiva åtgärder som görs i ”medel till nämndens förfogande”. Men finner att
förslag för nämndens budget är otillräckligt finansierad.
Vi vill också uttrycka att vi ser mycket allvarligt på att besked om de
ekonomiska förutsättningarna för 2013 ännu inte kunnat ges till våra förskolor
och skolor!
Vi avstår således från att delta i beslut om att fastställa internbudget 2013 för
Lunds stad.
Justerare
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Monica Molin (S)
Mats Nilsson (S)
Elin Gustavsson (S)
Gösta Eklund (V)
Helene Alpfjord (V)
Erik Nordström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2
Handlingsplan för intern kontroll 2013
Dnr BSL 2013/0002
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna Lunds stad redovisar i detta ärende förslag till
kontrollmål för den interna kontrollen för år 2013. Kontrollmålen bygger dels på
de av Kommunstyrelsen föreslagna kommungemensamma kontrollmålen samt
nämndens egna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 11 januari 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober2012, (bilaga 1)
Handlingsplan för granskning av intern kontroll inom Barn- och skolnämnd
Lunds stad, (bilaga2)

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2013 med följande tillägg:
Kontrollområde 10 – Likabehandlingsplan m m kompletteras med följande
frågeställning:
Sker årlig riskinventering inför revidering av likabehandlingsplan och plan mot
diskriminering och kränkande behandling i enlighet med lagar och andra
styrdokument?
Används resultatet av LUNK-enkäten vid riskinventeringen t.ex. de
alarmerande siffrorna om rasism?
att de internkontrollmoment som sker genom kartläggning ska återredovisas till
nämnden var för sig såsom separata ärenden, och fördelas över årets
nämndssammanträden på ett lämpligt sätt.
Lars Hansson (FP), Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD), Simon Årnes (C),
Helene Alpfjord (V) och Erik Nordström (MP) instämmer i Elin Gustafssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2013 med följande tillägg:
Kontrollområde 10 – Likabehandlingsplan m m kompletteras med följande
frågeställning:
Sker årlig riskinventering inför revidering av likabehandlingsplan och plan mot
diskriminering och kränkande behandling i enlighet med lagar och andra

Justerare

Utdragsbestyrkande
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styrdokument?
Används resultatet av LUNK-enkäten vid riskinventeringen t.ex. de alarmerande
siffrorna om rasism?
att de internkontrollmoment som sker genom kartläggning ska återredovisas till
nämnden var för sig såsom separata ärenden, och fördelas över årets
nämndssammanträden på ett lämpligt sätt.

Justerare
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§3
Preliminära priser för obligatoriska särskolan 2013 upphävande av beslut
Dnr BSL 2012/0238
Sammanfattning
Förslag till upphävande av beslut (2012-12-12, § 99) avseende bidrag per elev i
fristående grundsärskola och fristående fritidshem för elever med
särskoletillhörighet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BSN Lunds stad 2012-12-12, § 99
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-12-03
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-01-03

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 upphäva beslutet från nämndsammanträdet 2012-12-12, § 99, i den del det
avser bidrag till fristående grundsärskola och bidrag till fristående fritidshem för
elever med särskoletillhörighet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Detaljplan för Offerkällan 1
Dnr BSL 2012/0185
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta området med fler
bostadshus samt samlings- och verksamhetslokaler inom planområdet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 15/2009a upprättad 2012-05-25
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 17 september 2012
Barn- och skolnämnd Lunds stad arbetsutskotts beslut 2012-09-26 § 5
Stadsbyggnadskontorets granskningshandling, PÄ 15/2009a upprättad 2012-1105
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 3 januari 2013
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt
yttrande över detaljplan för Offerkällan 1 m.m. i Lund och
att uttala följande:
Det är önskvärt att försklan Hans och Greta utökas till fyra avdelningar. Det är
därför angeläget att en acceptabel utöknng av förskolans friyta sker redan då
denna detaljplan fastställs och att detta inte enbart noteras som en ”möjlighet”
som för att förverkligas kräver ytterligare planprocesser.
Monica Molin (S), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD), Erik Nordström (MP)
och Helene Alpfjord (V) 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 överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt
yttrande över detaljplan för Offerkällan 1 m.m. i Lund och
att uttala följande:
Det är önskvärt att försklan Hans och Greta utökas till fyra avdelningar. Det är
därför angeläget att en acceptabel utöknng av förskolans friyta sker redan då
denna detaljplan fastställs och att detta inte enbart noteras som en ”möjlighet”
som för att förverkligas kräver ytterligare planprocesser.

Justerare
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§5
Granskning av rutiner avseende våld och hot om våld i
Lunds kommuns grundskolor
Dnr BSL 2012/0254
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett PwC i uppdrag att
genomföra en granskning av de kommunala grundskolornas arbetsmiljöarbete.
Granskningens revisions-fråga har varit:
Säkerställer Barn- och skolnämnd Lunds stad att det bedrivs ett tillfredställande
arbets-miljöarbete i grundskolorna utifrån lagstiftningens intentioner?
I rapporten konstateras att det finns en stabil grund för det systematiska
arbetsmiljöarbetet både centralt och på skolnivå men också vissa
förbättringsområden.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, oktober 2012
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2013-01-11
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande över revisionsrapporten överlämna vad som anförts i
tjänsteskrivelsen
att konstatera att både antalet utvalda skolor och antalet intervjuade i
kommunrevisionens granskning är väldigt litet. Nämnden vill därför påtala det
vanskliga i att dra alltför långtgående slutsatser av utfallet av dessa intervjuer.
Monica Molin (S), Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD), Simon Årnes (C), Erik
Nordström (MP) och Helene Alpfjord (V) 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 som eget yttrande över revisionsrapporten överlämna vad som anförts i
tjänsteskrivelsen
att konstatera att både antalet utvalda skolor och antalet intervjuade i
kommunrevisionens granskning är väldigt litet. Nämnden vill därför påtala det
vanskliga i att dra alltför långtgående slutsatser av utfallet av dessa intervjuer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6
Revisionens granskning av modersmålsundervisningen i
grund- och gymnasieskolan
Dnr BSL 2012/0217
Sammanfattning
Under våren 2012 genomförde PwC på uppdrag av Kommunrevisionen en
granskning av modersmålsundervisningen i grund- och gymnasieskolan. I
revisionsrapporten kan man läsa följande ”Det kan konstateras att Lunds
kommun genom modersmålscentrum har en ändamålsenlig verksamhet. Det
finns skriftliga rutiner och riktlinjer för verksamheten och en välfungerande
struktur för arbetet.”
Revisionen konstaterar också att modersmålsundervisningen bör utvecklas
genom att:
- gemensamma riktlinjer tas fram för gruppering av elever samt för omfattningen
av undervisningstiden
- samverkan mellan lärarna vidareutvecklas
- modersmålsundervisningen i romani chib säkerställs
Svar över vidtagna åtgärder önskas före 31 januari 2013.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, PwC, Granskning av modersmåsundervisning i grund- och
gymnasieskolan
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-01-11
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att som eget yttrande över revisionsrapporten överlämna vad som anförts i
tjänsteskrivelsen med följande ändring/tillägg:
att ge olika elever likvärdiga förutsättningar att nå målen innebär att eleverna
måste till-delas olika resurser. De stora variationerna mellan olika språkgruppers
utbildningsbak-grund, ålderssammansättning och spridning över kommunens
skolor gör dessutom att modersmålsundervisningens organisation måste ske
utifrån förutsättningarna inom varje språkgrupp. Vi tar därför bestämt avstånd
från Kommunrevisionens uppmaning att skapa likhet i gruppindelning såväl som
i omfattning. Den lagstiftning och de styrdokument som nämnden har att följa
kräver att vi gör precis tvärtom.
Vi ställer oss också starkt kritiska till att Kommunrevisionens uppmaningar
riktar sig till Utbildningsnämnden. För grundskoleverksamheten är det Barn- och
skolnämnderna som har verksamhetsansvar för all undervisning – även
modersmålsundervisning. Det är alltså Barn- och skolnämnderna, och inte
Utbildningsnämnden, som ska säkerställa att tilldelningen av
modersmålsundervisning sker på saklig grund enligt av Barn- och skolnämnden
beslutade principer. I detta arbete bör givetvis skolnämnden, i egenskap av
beställare, samråda med utföraren.

Justerare
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Vi kan dock konstatera att tilldelningen av modersmålsundervisning inte alltid
sker på saklig grund och att detta är ett område som måste förbättras.
Mats Nilsson (S), Simon Årnes (C), Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD), Erik
Nordström (MP) och Helene Alpfjord (V) 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 som eget yttrande över revisionsrapporten överlämna vad som anförts i
tjänsteskrivelsen med följande ändring/tillägg:
att ge olika elever likvärdiga förutsättningar att nå målen innebär att eleverna
måste till-delas olika resurser. De stora variationerna mellan olika språkgruppers
utbildningsbak-grund, ålderssammansättning och spridning över kommunens
skolor gör dessutom att modersmålsundervisningens organisation måste ske
utifrån förutsättningarna inom varje språkgrupp. Vi tar därför bestämt avstånd
från Kommunrevisionens uppmaning att skapa likhet i gruppindelning såväl som
i omfattning. Den lagstiftning och de styrdokument som nämnden har att följa
kräver att vi gör precis tvärtom.
Vi ställer oss också starkt kritiska till att Kommunrevisionens uppmaningar
riktar sig till Utbildningsnämnden. För grundskoleverksamheten är det Barn- och
skolnämnderna som har verksamhetsansvar för all undervisning – även
modersmålsundervisning. Det är alltså Barn- och skolnämnderna, och inte
Utbildningsnämnden, som ska säkerställa att tilldelningen av
modersmålsundervisning sker på saklig grund enligt av Barn- och skolnämnden
beslutade principer. I detta arbete bör givetvis skolnämnden, i egenskap av
beställare, samråda med utföraren.
Vi kan dock konstatera att tilldelningen av modersmålsundervisning inte alltid
sker på saklig grund och att detta är ett område som måste förbättras.

Justerare
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§7
Medborgarförslag: Förslag till att en oberoende tjänst som
kvalitetschef tillsätts för Lunds skolor
Dnr BSL 2012/0280
Sammanfattning
Jan Malmgrens förslag innebär att Lunds skolor ska tillsätta en oberoende
kvalitetschef eftersom rektorerna idag bedömer sitt eget arbete. Han menar också
att dagens system innebär att föräldrar, lärare och elever får svårare att påverka.
Jan Malmgren menar att en oberoende kvalitetschef skulle ge en verklig
jämförelse av olika skolors status samt ge upphov till en idébank av fungerande
idéer.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Malmgren, 2012-11-23
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-04-01
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 över medborgarförslaget överlämna vad som anförts i
tjänsteskrivelsen
att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget

Justerare
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§8
Utseende av två representanter till styrgrupp för
kostpolicy.
Dnr BSL 2013/0005
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2012 att en kostpolicy i form av ett
kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider ska utarbetas
samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utse politisk styrgrupp för framtagandet
av ett förslag till kostpolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 oktober 2012, på delegation
från kommunstyrelsen, att utse en styrgrupp bestående av Lars Bergwall (C),
Ronny Johannessen (M) och Ulf Nymark (MP), samt två representanter från var
och en av nämnderna Barn- och skolnämnd Lunds stad, Barn- och skolnämnd
Lund Öster, servicenämnden, utbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har alltså att utse två representanter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-10-08
Ordförandes skrivelse 2013-01-03 (denna skrivelse)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utse Lars Hansson (FP) och Monica Molin (S) som nämndens representanter
i styrgruppen för framtagande av ett förslag till kostpolicy.

Justerare
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§9
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2013/0010
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbesluten som redovisas vid dagens
nämndsammanträde.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i
nämndshandlingarna till dagens nämndsammanträde till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23

§ 10
Anmälningar
Dnr BSL 2013/0011
Beslutsunderlag
Förteckning över de ärenden som anmäls till dagens nämndsammanträde.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta de till nämnden redovisade anmälningarna till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

16

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23

§ 11
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Agneta Helmius (MP) informerar från besök på förskolan Arken.
Monica Molin (S) och Elin Gustafsson (S) informerar från möte angående
Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöenkät.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

18

Sammanträdesdatum

2013-01-23

§ 12
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Information om den medarbetarenkät som genomförts inom alla verksamheter.
Information angående årsanalysen och bokslutet som kommer att behandlas på
nämndsammanträdet den 13 februari.
Information angående igångsättningstillstånd för Tunaskolan och
Östervångskolan (ks 2013-01-09, § 7)
Information från ordföranden:
Ordföranden informerar om rekryteringsarbetet av ny skoldirektör till Barn- och
skolförvaltning Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

