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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-02-13
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl. 18:00 - 21:30
Hansson Lars (FP)
Stålberg Ulla (M)
Molin Monica (S)
Gribel Laila (M)
Alfredsson Bo (M)
Eringsmark Ann-Louise (FP)
Årnes Simon (C)
Nilsson Mats (S), Tjänstgörande från och med § 14
Gustafsson Elin (S)
Nordström Erik (MP)
Alpfjord Helene (V)

Ersättare:

Osvath Tamas (M)
Escobar Edith (M)
Ekman Emelie (FP)
Savonius Ursula (FP)
Lager John (C)
Flodin Matilda (KD), Tjänstgörande för Agnes Borg (KD)
Lundgren Per-Arne (S), Tjänstgörande för Mats Nilsson (S) § 13.
Melander Mira (S)
Lawson Laurent (S)
Hellström Esbjörn (MP)
Helmius Agneta (MP)
Kakahama Ibrahim (V), Tjänstgörande för Gösta Eklund (V).

Justerare:

Ann-Louise Eringsmark (FP) med Simon Årnes (C) som ersättare

Paragrafer:

§§ 13 - 22

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lunds stad den 18 februari 2013

Underskrifter:

Sekreterare
Suzanne Olsson

Ordförande
Hansson Lars

Justerare
Ann-Louise Eringsmark

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

13 februari 2013

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5

Underskrift:
Suzanne Olsson
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Övriga närvarande:

Justerare

Bengtsson Anita (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Personalavdelningschef
Ejsing Johansson Elin (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Projektchef
Ekstedt Tomas (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Jönsson Mats, BSN Norr (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Tf. Skoldirektör
Nessow Olle (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Olsson Suzanne (BSNLS), Nämndsekreterare
Svensson Ann-Britt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Ingrid Ståhl, HR-konsult
Helene Ahlstedt, HR-konsult
Maria Lilja, HR-konsult
Cecilia Rietz, Utvecklingsledare
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund)
Annika Kristiansson (Lärarförbundet)
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§ 13
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Solbjersområdet)
Dnr BSL 2012/0291
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga ut den södra delen av
Lund NE/Brunnshög till ett område med blandade funktioner.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 17/2010 upprättad 2012-10-30
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 29 januari 2013
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 överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl.
i Lund –Solbjersområdet
att påpeka vikten av en ändamålsenlig utformning av förskolornas utemiljö med
anledning av höjdskillnaden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 14
Lägesrapport lokaler
Dnr BSL 2013/0034
Sammanfattning
Information gällande planerade nya bostadsbyggnationer 2013-2017 inom
Brunnshög - Östra Torn - Vipeholm och inom Solhällan-Linero - Norränga Råbylund med genomgång av kommande förskole- och skolbehov.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen och ta den till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Ansökan om överföring av budgetavvikelser från 2012 till
2013
Dnr BSL 2013/0032
Sammanfattning
Budgetavvikelsen totalt: - 28 038 tkr
Avgår för ej genomförd verksamhet: - 1 341 tkr
Avgår av andra skäl: + 36 905 tkr
Direkt skolpeng, kompensation för volymavvikelse (22 489 tkr)
Nytt läraravtal, kompensation ( 9 479 tkr)
Fukt- och mögelskadade hus (2 025 tkr)
Lerbäckskolans paviljong (2 658 tkr)
Hubertusgården hyra fd K&F (254 tkr)
Budgetavvikelse som önskas balanseras: + 7 526 tkr
- varav 4 312 tkr önskas balanseras till år 2013 som tilläggsbudget för redan
planerad verksamhet och resterande 3 214 tkr som eget kapital.
4312 tkr utgör enheternas positiva resultat bortsett från merkostnaden för
läraravtalet.
Beslutsunderlag
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-01-25
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 föreslå kommunstyrelsen att 4 312 tkr balanseras som tilläggsbudget för BSN
Lunds stad år 2013 för redan planerad verksamhet och resterande 3 214 tkr som
eget kapital

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Årsanalys 2012 med bokslut
Dnr BSL 2013/0033
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till årsanalys innehållande ”Nämndens
ordförande har ordet, ”Förvaltningschefen har ordet”, nämndens
förvaltningsberättelse som omfattar verksamhetsredovisning, miljöredovisning,
personalredovisning samt ekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag
Årsanalys 2012 med bokslut.
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 årsanalys 2012 med bokslut och att överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Ledamöterna Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene
Alpfjord (V), Ibrahim Kakahama (V) och Erik Nordström (MP) reserverar sig
mot beslutet.
Inför justeringstillfället inkommer reservanterna med en skrivelse benämnd
”reservation”, som man önskar få tillfogad protokollet. Skrivelsen är omfattande
och innehåller många politiska synpunkter, men innehåller inte några
redogörelser för någon avvikande mening i förhållande till nämndens beslut i
ärendet.
Ordföranden beslutar därför, i anslutning till justeringen av protokollet, att
skrivelsen inte ska tillfogas protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Remiss - parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds
kommun
Dnr BSL 2012/0290
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till parkeringsnorm för
bil och cykel i Lunds kommun. Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande
avser de delar i förslaget som berör grundskola och förskola.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontoret, Dnr SBK 2011/0074 den 28 november 2012
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 25 januari 2013
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 överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse som sitt
eget yttrande över Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Utseende av en ledamot och en ersättare till kommunala
integrationsrådet.
Dnr BSL 2013/0030
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-09 att Barn- och skolnämnderna ska utse
var sin ledamot och ersättare till det kommunala integrationsrådet.
Beslutsunderlag
Ordförandes skrivelse 2013-02-13
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2012-01-26
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-01-09,§ 17
Yrkanden
Lars Hansson (FP) och Monica Molin (S) yrkar på att nämnden utser Laila
Gribel (M) som ledamot och Mats Nilsson (S) som ersättare i kommunala
integrationsrådet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Monica Molins yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utse Laila Gribel (M) som nämndens ledamot i kommunala integrationsrådet.
att utse Mats Nilsson (S) som nämndens ersättare i kommunala
integrationsrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2013/0046
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 2: ekonomi nr 16:
Hörselanpassning för Fågelskolan i sal 4A och 4B:
Beslut
att hos Lundafastigheter beställa åtgärder i sal 4A och 4B på Fågelskolan till en
kostnad av 80 tkr enligt kalkyl,
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram som engångsbelopp under
2013 med 80 tkr
Nr 2/13
Delegat:
Lena Leufstedt

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1:
undervisnings- och elevvårdsärenden, nr 2:
Ansökan om uppskjuten skolstart läsåret 2013/2014
Beslut: Uppskjuten skolstart beviljas gällande läsåret 2013/2014. Således
kommer skolstart att ske läsåret 2014/2015 för eleven OK, 060905-****
Nr 1/13
Delegat:
Daniel Rooth
Huvudområde B: Förskola, delområde 1: förskoleverksamhet nr 4:
Beslut om ändrad vistelsetid 8.30-13.30 från och med 2013-01-21 dock längst
till och med 2013-06-12 med undantag för de dagar då skolan har lov.
Nr 13/13
Delegat:
Katarina Kristiansson
Dispens under förälders föräldraledighetsperiod beviljas utifrån arbete under
dagtid. Utökningen avser vistelse på förskola 8.00-16.00 tisdagar till torsdagar
under perioden 7 januari 2013 till 30 juni 2013.
Nr 14/13
Delegat:
Peter Nyberg
Ansökan från vårdnadshavare om utökning av vistelsetid avslås då det inte finns
tillräckligt starkt vägande skäl.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nr 15/13
Delegat:
Birgitta Finnman

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1: nr 10:
Beslut om särskoletillhörighet för eleven BS 021127****
Nr 1/13
Delegat:
Ulla Sjunnesson
Huvudområde Gemensamt B. Delområde 1: Personal
Tillsättning av visstidsanställningar > 6 månader och tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställningar:
102-120
Visstidsanställningar
121-143

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Anmälningar
Dnr BSL 2013/0048
Sammanfattning
Följande anmälningar redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Frånvarande elev vid Lovisaskolan, 2012-11-27
Protokoll skolkonferens vid Vikingaskolan, 2012-11-21
Protokoll Kommunala Handikapprådet, 12-12-04
Protokoll samverkan, 2013-02-05
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Lars Hansson (FP) informerar om följande ärenden:
Principbeslut har tagits beträffande tillagningsköket på Arkens förskola. Arken
får, med Serviceförvaltningens samtycke, behålla sitt tillagningskök i
paviljongerna tills den nya byggnaden är klar.
Beträffande karriärtjänster för lärare har förvaltningscheferna fått i uppdrag, att i
samarbete med de fackliga organisationerna, utarbeta riktlinjer gällande för alla
tre skolförvaltningarna. Dessa ska gälla från och med höstterminen 2013.
BSN Lunds stads presidium kommer att vara en av rekryteringsgrupperna vid
rekryteringen av ny förvaltningschef efter Lena Leufstedt. Underlag till
kravprofil håller på att utarbetas.
Skoldirektörerna har fått i uppdrag att se över omfattningen av
modersmålsundervisningen efter revisionens granskning.
Arbetet i styrgruppen för måltidspolicy är igång. Ny policy förväntas vara klar
till sommaren.
Utbildningsdepartementet aviserar idag lagändringar för att minska lärarnas
administrativa börda. Kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) avskaffas helt
i årskurs 6-9 och reduceras från en gång per termin till en gång per läsår i årskurs
1-5.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Information från skoldirektören
T.f. skoldirektör Mats Jönsson informerar om följande:
Information angående igångsättning av skoldatatek. Inom ett år beräknas detta
vara klart. En specialpedagog arbetar med olika former av stöd till barn med
behov av särskilt stöd, till exempel stavningsprogram, talsyntes, inlästa
läromedel, m.m. Specialpedagogen kommer att vara i verksamhet från och med
mars månad och kommer att besöka olika skolor.
För att göra en sammanställning för lärarbehörighet behövs uppgifter från
skolledarna. Nu har verktyget KOLL köpts in, som gör det möjligt att uppskatta
och analysera kompetensen hos lärare. 1-2 personer kommer att arbeta på deltid
för att registrera dessa uppgifter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

