Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-22
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Elite hotell Ideon, Scheelevägen 27, kl 11:30 - 12:30
Hansson Lars (FP)
Stålberg Ulla (M)
Molin Monica (S)
Gribel Laila (M)
Alfredsson Bo (M)
Eringsmark Ann Louise (FP)
Årnes Simon (C)
Borg Agnes (KD)
Nilsson Mats (S)
Gustafsson Elin (S)
Nordström Erik (MP)
Alpfjord Helene (V)
Eklund Gösta (V)

Ersättare:

Ewerhard Ann-Charlotte (M)
Ekman Emelie (FP)
Savonius Ursula (FP)
Flodin Matilda (KD)
Lundgren Per-Arne (S)
Melander Mira (S)
Lawson Laurent (S)
Hellström Esbjörn (MP)
Kakahama Ibrahim (V)

Justerare:

Helene Alpfjord (V) med Monica Molin (S) som ersättare

Paragrafer:

§§ 57 - 58

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lunds stad den 28 maj 2013

Underskrifter:

Sekreterare
Suzanne Olsson

Ordförande
Hansson Lars

Justerare
Helene Alpfjord

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

22 maj 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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Justerare

Jönsson Mats, (Barn- och skolförvaltning Lunds stad) , Tf skoldirektör
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Olsson Suzanne (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
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§ 57
Karriärtjänster för lärare
Dnr BSL 2013/0211
Sammanfattning
I syfte att öka elevernas måluppfyllelse i skolan, har Regeringen inrättat två
utvecklingssteg för särskilt yrkesskickliga lärare inom förskoleklass, grund- och
gymnasieskola och motsvarande skolformer från och med 1 juli 2013;
förstelärare och lektorer. Regeringen har också beslutat att införa ett statsbidrag
till huvudmän som använder särskilt yrkesskickliga lärare.
Lunds Centrala skolutvecklingsgrupp (CUG) beslutade i januari 2013 att en
partsammansatt arbetsgrupp skulle bildas, vars uppdrag var att upprätta förslag
till kriterier för förstelärare.
Beslutsunderlag
Förordning om statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare,
SFS 2013:70
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-15
Intresseförfrågan för uppdrag som förstelärare (bilaga)
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med tillägg att det är
angeläget att uppdragets syfte att öka måluppfyllelsen genomförs på så sätt att
placering av förstelärartjänster prioriteras till särskilt utsatta skolor.
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP) yrkar bifall till Mats Nilssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Mats Nilssons
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 Mats Nilssons 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 Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Mats Nilssons m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Gösta
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Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag
att utse skoldirektören att fördela de förstelärarbidrag som tilldelas Barn- och
skolnämnd Lunds stad och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta riktlinjerna för ”Karriärvägar för lärare”
att utse skoldirektören att fördela de förstelärarbidrag som tilldelas Barn- och
skolnämnd Lunds stad
Reservation
Gösta Eklund (V), Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Erik Nordström (MP)
och Helene Alpfjord (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 58
Lönneberga förskola - begäran om utökad driftsram
Dnr BSL 2013/0219
Sammanfattning
På grund av att Lönneberga förskola på Norra Fäladen i Lund har drabbats av
fuktproblem totalrenoveras byggnaden. Förskolan och utemiljön uppgraderas till
2013 års standard och det ställs krav på bullerplank mot trafiken på Norra
Ringen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 15 maj 2013
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att av Lundafastigheter begära uppsättning av nödvändigt bullerplank mot Norra
Ringen till en ökad driftskostnad på 112 trk/år
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 23 tkr år 2013 och med
112 tkr/år från och med år 2014 för täckande av ökade driftskonsekvenser för
Lönneberga förskola.
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