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§ 39
Detaljplan för del av Stångby 5:28 - Granskning
Dnr BSL 2013/0122
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra en skola inom del av
Stångby 5:28. Detaljplanen utgör etapp 1 av utbyggnaden kring Stångbys F-9
skola
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet BSN Lunds stads beslut 2012-11-07 § 10 inkl. tjänsteskrivelse
2012-10-31
Stadsbyggnadskontorets granskningshandling, PÄ 11/2008 upprättad 2013-0318
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 25 mars 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 över Detaljplan för del av Stångby 5:28

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög i Lund.
Dnr BSL 2013/0107
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har låtit upprätta utställningsförlag till Fördjupning av
översiktsplanen för Brunnshög i Lund. Syftet med fördjupningen är att beskriva
den långsiktiga utvecklingen av Lund NE/Brunnshög och tydliggöra kommunens
avsikt att verka för en hållbar stadsutveckling i nordöstra Lund.
Beslutsunderlag
Barn och skolnämnd Lunds stad beslut 2012-06-20 § 45 inkl tjänsteskrivelse
Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög, utställningshandling
PÄ34/2010
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 27 mars 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 över Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög i Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Detaljplan för del av kvarteren Apeln och Krusbäret samråd
Dnr BSL 2013/0093
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandling med förslag
till detaljplan för del av kvarteren Apeln och Krusbäret i Lund.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra lämpliga
ombyggnader, tillbyggnader och lämplig gårdsbebyggelse inom del av kvarteren
Apeln och Krusbäret. Samtidigt införs skydds- och varsamhetsbestämmelser för
att ta tillvara områdets kvaliteter.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 27/2011, upprättad 2012-11-23
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, upprättad den 27 mars
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 över samrådshandling med förslag till detaljplan för del av
kvarteren Apeln och Krusbäret i Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Magleskolan - förslag om att inte fullfölja projektet.
Dnr BSL 2013/0126
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad gav 2011-03-28 Lundafastigheter i
uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Magleskolan till förskola. Under
projekteringsskedet har det visat sig att friytan per barn uppgår till 22 kvm/barn
vid 4 avdelningar vilket anses i minsta laget för att bedriva kvalitativ pedagogisk
verksamhet. Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att projektet inte skall
fullföljas.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-03-26
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att projektet Magleskolan inte skall fullföljas

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Förslag till Energiplan för Lunds kommun 2013
Dnr BSL 2013/0068
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har till Barn- och skolförvaltning
Lunds stad översänt förslag till Energiplan för Lunds kommun 2013 på remiss.
Beslutsunderlag
Remissversion Energiplan för Lunds kommun 2013, 2013-02-06
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-04-05

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 Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse till
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2012-2013
Dnr BSL 2013/0127
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till överföring av budgetavvikelse
från 2012 till 2013. Enligt BSN Lunds stads riktlinjer är huvudprincipen att
såväl överskott som underskott i sin helhet skall överföras till följande år
vad gäller påverkbara kostnader. Vid större negativa budgetavvikelser har
BSN Lunds stad beslutat år 2008 (§2) om ”Principer för överföring av
budgetavvikelser”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till överföring av budgetavvikelse
från 2012 till 2013, Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-04-04.
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 BSF Lunds stads förslag om överföring av medel till
skolområdena motsvarande tilläggsanslaget i budgetavvikelse från 2012
till 2013 samt att 862 tkr finansieras med medel från oförutsedda behov.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Delårsrapport 1 med helårsprognos 2013
Dnr BSL 2013/0129
Sammanfattning
BSN Lunds stads målsättning om god ekonomisk hushållning genom
decentraliserat budgetansvar, effektivt nyttjande av personal och lokaler medför
en budget i balans. Årets första prognos visar på ett nollresultat exkl
volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för direkt skolpeng.
Volymavvikelsen hänför sig till förskolan (-4,6 mnkr) samt grundskolan (+0,6
mnkr). I förhållande till tilldelad ram är faktiskt antal förskolebarn ca 40 fler,
antalet elever i grundskolan ca 30 färre samt antalet i skolbarnomsorg ca 60 fler.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 med helårsprognos2013-04-03
Beslutsgång
Ordföranden ställerl proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 46
Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget
2014
Dnr BSL 2013/0128
Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan
2014 – 2016 med budget 2014 från kommunkontorets ekonomiavdelning.
Budgetframställningen i denna tjänsteskrivelse följer den rubrikstruktur som
kommunstyrelsen anger.
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsuppdrag
Kommunfullmäktiges mål för nämnden
Nämndens mål
Större förändringar i verksamheten 2014
Framtid och utveckling 2015-2016
Konsekvenser av beslutad nettokostnadsram
Preliminär fördelning av nettokostnadsramen
Konsekvenser av beslutad investeringsram

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06 inklusive förslag till plattform för
budgetarbetet samt ekonomiska ramar för 2014-2016 och investeringsramarna
för planperioden.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-04-08.
Yrkanden
Ulla Stålberg (M) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar:
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2014-2016
med budget 2014 samt investeringsramarna för planperioden.
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2014 med
2 840 tkr till följd av ej kompenserade lokalkostnader
att hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag som avser täcka ökade
kostnader inom förskola och grundskola fördelas till barn- och
skolnämnderna vilket innebär 8 391 tkr år 2014 samt 8 231 tkr år 2015 och
8 311 tkr år 2016
att föreslå kommunstyrelsen att det införs någon form av prisstopp på
obligatoriska köp t.ex. skolmåltider så att både beställar- och
utförarnämnder får samma krav på ekonomisk återhållsamhet
att nämnden begär att till kommunstyrelsen få återkomma med förslag på
indikatorer, mätetal och kriterier för måluppfyllelse. Bl.a. innebär det nya
betygssystemet som kommer att tillämpas år 2014 att meritvärden inte kan
jämföras med tidigare år

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

11

Sammanträdesdatum

2013-04-17

Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar:
att hos kommunstyrelsen begära full kompensation för beräknade löneökningar
att därutöver hos kommunstyrelsen begära en utökning av skolpeng/barnpeng i
enlighet med skolans utökade uppdrag, t.ex. de som kompenserats genom
ökade statsbidrag
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2014 med
2 840 tkr till följd av ej kompenserade lokalkostnader
att föreslå kommunstyrelsen att det införs någon form av prisstopp på
obligatoriska köp t.ex. skolmåltider, så att både beställar- och
utförarnämnder får samma krav på ekonomisk återhållsamhet
att begärda investeringsmedel för högstadieskolan i Stångby tidigareläggs med
två år
att nämnden begär att till kommunstyrelsen få återkomma med förslag på
indikatorer, mätetal och kriterier för måluppfyllelse. Bl.a. innebär det nya
betygssystemet som kommer att tillämpas år 2014 att meritvärden inte kan
jämföras med tidigare år
att i övrigt yttra sig över ekonomiska ramar 2014-2016 med budget 2014 samt
investeringsramarna för planperioden i enlighet med förvaltningens förslag
Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons m.fl. yrkande samt yrkar utöver
detta att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar:
att uppdra åt förvaltningen att redovisa vad som krävs i form av ekonomiska
resurser, organisation och arbetssätt för att minska gruppstorlekar i
förskolan och öka lärartätheten i grundskolan till den nivå som rådde 2006.
Mats Nilsson (S) yrkar utöver detta:
att nämnden hos kommunstyrelsen ska begära ändring av målen i enlighet med
bifogad bilaga.
Agneta Helmius (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i Lars Hanssons m.fl.
yrkande samt Monica Molins tilläggsyrkande och Mats Nilssons tilläggsyrkande.
Lars Hansson (FP), Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD), Simon Årnes (C) och
Bo Alfredsson (M) yrkar avslag på Monica Molins tilläggsyrkande.
Lars Hansson (FP), Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD), Simon Årnes (C) och
Bo Alfredsson (M) yrkar avslag på Mats Nilssons tilläggsyrkande.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande, attsats 1-6, mot Ulla
Stålbergs yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Monica Molins m.fl. tilläggsyrkande
mot sitt eget m.fl. avslagsyrkande finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt
eget m.fl. avslagsyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Mats Nilssons m.fl. tilläggsyrkande
mot sitt eget m.fl. avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
sitt eget m.fl. avslagsyrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på sin egen sista att-sats och finner att
nämnden beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen begära full kompensation för beräknade
löneökningar.
att därutöver hos kommunstyrelsen begära en utökning av skolpeng/barnpeng i
enlighet med skolans utökade uppdrag t.ex. de som kompenserats genom
ökade statsbidrag
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2014 med 2
840 tkr till följd av ej kompenserade lokalkostnader
att föreslå kommunstyrelsen att det införs någon form av prisstopp på
obligatoriska köp t.ex. skolmåltider, så att både beställar- och
utförarnämnder får samma krav på ekonomisk återhållsamhet
att begärda investeringsmedel för högstadieskolan i Stångby tidigareläggs med
två år
att nämnden begär att till kommunstyrelsen få återkomma med förslag på
indikatorer, mätetal och kriterier för måluppfyllelse. Bl.a. innebär det nya
betygssystemet som kommer att tillämpas år 2014 att meritvärden inte kan
jämföras med tidigare år
att i övrigt yttra sig över ekonomiska ramar 2014-2016 med budget 2014 samt
investeringsramarna för planperioden i enlighet med förvaltningens förslag
Reservation
Ulla Stålberg (M), Bo Alfredsson (M) och Laila Gribel (M) lämnar följande
reservation:
”Det är viktigt att vi kan behålla den goda lärar- och personaltäthet och de goda
resultat som vi har i våra skolor och förskolor idag. Trots de senaste årens
ekonomiska kriser så står vi oss väl och det har vi vår duktiga personal att tacka

Justerare
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för. När staten kommer med pålagor som innebär 0,5 % påslag menar vi däremot
att detta nu borde få genomslag i budgeterade medel. Däremot anser vi att vi
måste hålla emot en ”fullständig kostnadsuppräkning” som övriga partier röstar
för. Vi vet inte ens om detta är erforderligt men om pengarna ges kan vi vara
säkra på att de går åt och det är inte en god ekonomisk hushållning. Vi får
snarare ta itu med de strukturella problem som vi uppenbarligen har och som ger
stadigt ökade äskanden. Förvaltningen har kommit med en del förslag i sin
tjänsteskrivelse och de förslagen måste vi titta närmare på.”
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Agneta Helmius (MP) och Gösta Eklund
(V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Justerare
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§ 47
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och
distansundervisning.
Dnr BSL 2013/0059
Sammanfattning
Utredningen om utbildning för barn- och ungdomar i samhällsvård samt
distansundervisning lämnade den15 november 2012 sitt betänkande ”Utbildning
för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)” till
Utbildningsdepartementet.
Utredningens övergripande uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i
frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende
(HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution
behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om
distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning
för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Utredningen lämnar ett antal förslag för att stärka samverkan
mellan socialnämnden och den nämnd som ansvarar för utbildningen i
kommunen för att säkerställa att barn i samhällsvård får en god utbildning.
Kommunkontoret har önskat att Barn- och skolnämnd Lunds stad yttrar sig över
förslaget.
Beslutsunderlag
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning SOU
2012:76.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse daterad den 2 april 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
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till kommunkontoret

Justerare
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§ 48
Granskning av kommunens planering avseende
befolkningsförändringar.
Dnr BSL 2013/0007
Sammanfattning
Lunds kommuns revisorer har granskat hur utvalda nämnder säkerställer att det
finns en ändamålsenlig planering inför befolkningsförändringar i kommunen.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna att kommunstyrelsen
bör överväga att tillsätta en samordningsgrupp som upprättar ett gemensamt
dokument för befolkningsfrågan.
Beslutsunderlag
Granskning av kommunens planering avseende befolkningsförändringar, Lunds
kommun december 2012
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 27 mars 2013
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse om granskningen av kommunens planering avseende
befolkningsförändringar med följande tillägg:
”Planeringen för förskolor och fritidshem påverkas förutom av
befolkningsutvecklingen även av den s.k. efterfrågefaktorn, vars
svängningar är svårare att förutspå. Inom vissa områden har svängningarna i
efterfrågefaktorn en betydligt större påverkan på behoven än svängningarna
i befolkningen.
Uppföljningen och analysen av efterfrågefaktorns orsaker och effekter bör
därför utvecklas. Även detta arbete bör samordnas.”
Monica Molin (S), Simon Årnes (C), Ulla Stålberg (M), Matilda Flodin (KD),
Agneta Helmius (MP) och Ibrahim Kakahama (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 överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse om granskningen av kommunens planering avseende
befolkningsförändringar med följande tillägg:
”Planeringen för förskolor och fritidshem påverkas förutom av
befolkningsutvecklingen även av den s.k. efterfrågefaktorn, vars
svängningar är svårare att förutspå. Inom vissa områden har svängningarna i
Justerare
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efterfrågefaktorn en betydligt större påverkan på behoven än svängningarna
i befolkningen.
Uppföljningen och analysen av efterfrågefaktorns orsaker och effekter bör
därför utvecklas. Även detta arbete bör samordnas.”
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§ 49
Remiss - Mark- och bostadsförsörjningsprogram
MBP2014-2016 med utblick mot 2018
Dnr BSL 2013/0125
Sammanfattning
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016 med utblick
mot 2018 har remitterats till Barn- och skolnämnd Lunds stad för yttrande.
Nämnden föreslås avge yttrande i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
MBP 2014-2016 med utblick mot 2018, Dnr TN 2013/0184, remissutskick
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 28 mars 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 stad
tjänsteskrivelse om förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram, MBP
2014-2016 med utblick mot 2018

Justerare
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§ 50
Remiss - Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård i Lunds kommun, GNP 2014-2016
Dnr BSL 2013/0124
Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård i Lunds kommun, GNP 2014-2016 för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP 2014-2016),
Dnr 13/230, 2013-03-22
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-04-08
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 Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård (GNP) 2014-2016 överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse till Tekniska nämnden.
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§ 51
Remiss - Förändrade rutiner för Modersmålscentrum i
Lund
Dnr BSL 2013/0137
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har, utifrån Kommunstyrelsens uppdrag, i nära
samarbete med Barn- och skolförvaltning Lunds Stad och Barn- och
skolförvaltning Lund Öster gjort en översyn av verksamheten för
Modersmålscentrum i Lund. Syftet har varit att begränsa lärares och rektorers
administrativa arbete. Förändringar av rutiner föreslås träda i kraft inför läsåret
2013/14.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-03-15
Utbildningsnämndens beslut, 2013-03-27
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-04-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att

som eget yttrande översända Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse
till Utbildningsnämnden med följande tillägg:
”Om synnerliga skäl föreligger bör rektor kunna återanmäla en elev även
efter vårterminens slut t.ex. i de fall återanmälan hanterats felaktigt utan
brukarens egen förskyllan.
I övrigt tillstyrker nämnden den föreslagna förändringen.”

Ulla Stålberg (M), Monica Molin (S), Simon Årnes (C) och Matilda Flodin (KD)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar utöver detta att nämnden beslutar
att

föreslå Utbildningsnämnden att beställningsblock 40 minuter tas bort.

Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP) instämmer i Monica Molins
tilläggsyrkande.
Lars Hansson (FP), Ulla Stålberg (M) och Simon Årnes (C) yrkar avslag på
Monica Molins tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på sitt eget m.fl. yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Monica Molins m.fl. tilläggsyrkande mot avslag och
finner att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och ska genomföras.
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Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m. fl. avslagsyrkande
Nej för Monica Molins m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Ulla Stålberg
(M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark (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 Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således avslå Monica Molins m.fl. tilläggsyrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

som eget yttrande översända Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse
till Utbildningsnämnden med följande tillägg:
”Om synnerliga skäl föreligger bör rektor kunna återanmäla en elev även
efter vårterminens slut t.ex. i de fall återanmälan hanterats felaktigt utan
brukarens egen förskyllan.
I övrigt tillstyrker nämnden den föreslagna förändringen.”
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§ 52
Rutiner för beställning av modersmålsundervisning
mellan verksamhet och brukare.
Dnr BSL 2013/0139
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har, utifrån Kommunstyrelsens uppdrag, i nära
samarbete med Barn- och skolförvaltning Lunds Stad och Barn- och
skolförvaltning Lund Öster gjort en översyn av verksamheten för
Modersmålscentrum i Lund.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-03-15
Utbildningsnämndens beslut, 2013-03-27
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelser, 2013-04-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

beställning av fortsatt modersmålsundervisning ska ha inkommit till rektor
senast 1 vecka innan skolavslutningsdagen i juni. I annat fall anses
brukaren ha tackat nej till modersmålsundervisning under efterföljande
termin.

Ulla Stålberg (M) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar:
att

beställning av fortsatt modersmålsundervisning ska ha inkommit till rektor
senast 1 vecka innan skolavslutning i juni såvida inte synnerliga skäl för
senare beställning föreligger.

Agneta Helmius (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 yttrande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

beställning av fortsatt modersmålsundervisning ska ha inkommit till rektor
senast 1 vecka innan skolavslutningsdagen i juni. I annat fall anses
brukaren ha tackat nej till modersmålsundervisning under efterföljande
termin.

Reservation
Monica Molin (S), Agneta Helmius (MP) och Gösta Eklund (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 53
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2013/0143
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 17 april 2013:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 2: ekonomi nr 16
Hörselanpassning för Hyddans förskola
Beslut
att
hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Hyddans förskola till en
kostnad om totalt 55 000 kr enligt kalkyl
Nr 5/13
Delegat:
Lena Leufstedt
Lokalanpassning för fritidshem i M-paviljongen på Lerbäckskolan
Beslut
Att
hos Lundafastigheter beställa åtgärder i Hus M på Lerbäckskolan till en
kostnad av 20 tkr enligt kalkyl att bekostas inom ramen för Lundafastigheters
ram för ”mindre åtgärder”.
Nr 6/13
Delegat:
Lena Leufstedt
Tecknande av avtal
Beslut
att
130204 Mellan Lunds kommun, Lsr och institutet för Psykoterapi i
Skåne har avtal slutits perioden februari 2013-april 2013.
Nr 1/13
Delegat:
Ulla Sjunnesson
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet nr 4:
Önskemål från vårdnadshavare om utökning av vistelsetid på grund av moderns
hälsotillstånd. Ansökan beviljas under perioden 2013-02-21-2013-05-31 för ett
barn vid Körsbärets förskola.
Nr 20/13
Delegat:
Birgitta Finnman
Önskemål från vårdnadshavare om utökning av vistelsetid på grund av moderns
hälsotillstånd. Ansökan beviljas för ett barn vid Päronets förskola under perioden
2013-03-21-2013-04-05.
Nr 21/13
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Ansökan från vårdnadshavare om utökning av vistelsetid för två barn vid Röda
stugans förskola på grund av att båda föräldrarna arbetar. Ansökan beviljas för
deltagande utöver grundblocket under vårterminen 2013.
Nr 22/13
Delegat:
Anders Aldrin
Huvudområde Gemensamt B, delområde 1: Personal
Tillsättning av visstidsanställningar > 6 månader och tillsvidareanställningar.
Tillsvidareanställningar
175 – 180
Visstidsanställningar
181-193

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet
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§ 54
Anmälningar
Dnr BSL 2013/0144
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 17 april 2013:
Protokoll från skolkonferens på Vikingaskolan, 2013-02-12
Protokoll från skolkonferens på Vårfruskolan/Apelskolan, 2012-10-15
Protokoll samverkan 130409.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet

Justerare
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§ 55
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Gösta Eklund (V) informerar från Ungdomstinget och uttrycker en förhoppning
om att fler politiker ska delta i Ungdomstingen framöver.
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§ 56
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Tf skoldirektör Mats Jönsson informerar om följande ärenden:
Kommunal har varslat om stridsåtgärder den 29/4 om inte parterna kommer
överens dessförinnan. För BSN Lund stads del kommer detta att innebära
nyanställningsblockad. Även Renhållningsverket kommer i händelse av
stridsåtgärd att gå ut i strejk.
Utvecklingsdag för nämnde den 22 maj, bl.a. beträffande lokalplanering. För
dagen tas tre olika skolområden upp: Östratorn, Norra Fäladen och
Stångby/Lerbäck samt nytt lokalprogram för årskurserna 4-9.
Under utvecklingsdagen blir det ett extra nämndsammanträde beträffande
karriärtjänster.
Just nu arbetar rektorer och förskolechefer med lönesamtal inför ny lönerevision.
Cheferna för grundskolans tidigare år arbetar med fördelning av ett stort antal
elever som sökt till förskoleklasserna.
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BILAGA

Förslag till ändringar i nämndens mål
4. Nämndens mål
EVP-mål för nämnden:
Fullmäktigemål
Nämndsmål
1. Det nationella uppdraget ska fullgöras med goda resultat, hög
kvalitet och hög effektivitet. Kunskapsmålen ska sättas i fokus.









Skolan ska ge goda kunskaper enligt tydliga
bedömningskriterier och med bästa resultat nationellt.
Alla elever ska nå målen.
Utbildningen ska anpassas till varje individs
förutsättningar och behov med stor valfrihet för den
enskilde.
Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att nå goda
studieresultat.
Alla elever ska få ökad tillgång till sina lärare.
Utbildningen ska präglas av ökad internationell
samverkan, inte minst med Danmark och Norra Tyskland.
Resurserna ska användas effektivt.
Lunds kommun ska sträva efter en sammanhållen skola
och aktivt arbeta för att motverka segregation.

2. Lugn, trygghet och arbetsro ska prägla våra skolor och
förskolor
•
•
•
•

Elever och personal ska må fysiskt och psykiskt bra.
Mångfald och olikheter ska uppmuntras.
Mobbning, rasism, sexism, våld eller droger ska inte
förekomma.
Evidensbaserade metoder ska användas

3. Elever, föräldrar och personal ska ha ökade möjligheter till
insyn, delaktighet och påverkan.
•
•
•
•

Justerare

Skolkonferenser och annan närdemokrati ska utvecklas.
Elevdemokratin och elevernas möjlighet att påverka skolans
verksamhet ska uppmuntras och utvecklas.
Skolans/förskolans verksamhet ska så långt möjligt motsvara
elevernas och föräldrarnas förväntningar.
Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ge
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personalen möjlighet till utveckling i arbetat och att påverka
sin arbetsplats.
4. Skolan ska vara öppen mot det omgivande samhället
•
•

Skolan ska ge möjlighet till information från föreningar,
samhällsorgan, näringsliv och fackliga organisationer.
Eleverna ska genom PRAO-verksamhet erbjudas en insyn i
det omgivande samhället och arbetslivets villkor.

5. Planering, styrning och uppföljning ska förenklas och
förbättras.
•
•
•
•

Onödigt administrativt arbete ska elimineras.
Central detaljstyrning och centrala återrapporteringskrav
ska användas restriktivt.
Kvalitetsarbetet ska decentraliseras. Arbetet ska vara enkelt,
lokalt anpassat och ha en styrande funktion.
Den strategiska planeringen för personal, lokaler m m ska
utvecklas.

6. Skolan och förskolan ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart
sätt.
•
•

Skolans verksamhet ska bidra till att bygga ett miljömässigt
hållbart samhälle.
Skolan ska ge barn och ungdomar en möjlighet att upptäcka
och förstå betydelsen av en långsiktig hållbar livsstil.

7. Barngrupperna i förskolan ska i som regel inte vara större än 11
för de yngre (1-2 år) barnen och 16 för de äldre barnen (3-5 år).
Antalet personal per grupp ska i som regel vara 2,75.
8. Förskoleplats ska erbjudas inom tre månader efter det att
vårdnadshavare ansökt om placering.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28

