Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-11
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Barn- och skolnämnd 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)
Gustafsson Elin (S)
Nordström Erik (MP)
Eklund Gösta (V)

Ersättare:

Osvath Tamas (M)
Escobar Edith (M)
Ewerhard Ann-Charlotte (M)
Ekman Emelie (FP)
Savonius Ursula (FP)
Eskilsson Max (C)
Flodin Matilda (KD), Tjänstgörande för Agnes Borg (KD)
Lundgren Per-Arne (S)
Melander Mira (S)
Hellström Esbjörn (MP)
Helmius Agneta (MP)
Kakahama Ibrahim (V), Tjänstgörande för Helene Alpfjord (V)

Justerare:

Erik Nordström (MP) med Gösta Eklund (V) som ersättare

Paragrafer:

§§ 116 - 138

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lunds stad den 13 december 2013

Underskrifter:

Sekreterare
Suzanne Olsson

Ordförande
Hansson Lars

Justerare
Erik Nordström

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

11 december 2013

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

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

Underskrift:
Suzanne Olsson

1

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2013-12-11

Övriga närvarande:

Justerare

Bengtsson Anita (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Personalavdelningschef
Buric Nedim (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Ejsing Johansson Elin (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Projektchef
Jönsson Mats, BSN Norr (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Nessow Olle (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Olsson Suzanne (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Svensson Ann-Britt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Patrik Löfstrand (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Ingrid Ståhl (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-konsult
Maria Lilja (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-konsult
Anja Ritzau (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Bengt Andersson (Lärarförbundet), Facklig företrädare
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare
Ann-Mari Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom

Utdragsbestyrkande

2

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

3

2013-12-11

§ 116
Detaljplan för kv Råbykungen och Stenkrossen
Dnr BSL 2013/0485
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandling med förslag
till detaljplan för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen m.fl. i Lund.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 22/2009i, upprättad 2013-10-03
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, upprättad 2013-11-22
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 planen överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds
stads tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10
Dnr BSL 2013/0486
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att skapa en tomt för
bostadsändamål med förskola i bottenplan inom planområdet. Planområdet
ligger i anslutning till Tunaskolans idrottsplats vid återvändsgränden i slutet av
Dag Hammarskjölds väg.
Beslutsunderlag
BSN Lunds stads beslut 2013-06-05 § 8 inkl. tjänsteskrivelse 2013-05-27
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 28/2008 upprättad 2013-10-01
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 12 november 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 över planen överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds
stads tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Detaljplan för del av Lerbäck 2
Dnr BSL 2013/0487
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att expandera Lerbäckskolan
med nya skollokaler, ny idrottshall och möjlighet för ev. kommande förskola.
Planförslaget utgör en del av stadsförnyelsen inom Sockerbruksområdet. Ett
planprogram för Sockerbruksområdet upprättades 2005-03-04.
Övergripande stadsbyggnadsidé
Visionen för Sockerbruksområdet är att bygga stad i klassisk mening. Med
kringbyggda kvarter och traditionella gator, en blandning av bostäder och
arbetsplatser ska ny kvartersstad utvecklas i västra Lund. Stenstadens täthet,
skala och varierade utbud ska eftersträvas
Planförslaget möjliggör en expansion av Lerbäckskolan till en åk F-9 skola för
ca 950 elever med 12-13 åk F-3 och 18-20 kl åk 4-9. Inom fastigheten finns även
en byggrätt för en större idrottshall och där tillhörande entrétorg samt för en
eventuell förskola med 6 avdelningar.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 28/2010 upprättad 2013-10-08
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 26 november 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 över planen överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds
stads tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Detaljplan för del av kv Apeln och Krusbäret
Dnr BSL 2013/0488
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt granskningshandling 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 2013-09-25
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, upprättad 2013-11-25
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 som eget yttrande över planen överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds
stads tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Detaljplan för Sofieberg 1 m fl - Granskning
Dnr BSL 2013/0519
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostadsbebyggelse
med förskola i bottenvåningen inom Sofieberg 1 m fl. Planområdet ligger i
anslutning till Tunaparken i Lund.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 3/2012a upprättad 2013-02-26
BSN Lunds stads beslut 2013-06-19 § 60 inkl tjänsteskrivelse 2013-05-27
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 25 november 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 över planen överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds
stads tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m fl
(Solbjersområdet) - Utställning
Dnr BSL 2013/0520
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga ut Solbjersområdet i
den södra delen av Lund NE/Brunnshög till ett område med blandade funktioner.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets handling, PÄ 17/2010 dat 2012-10-30 och 2013-11-05
BSN Lunds stads beslut 2013-02-13 § 13 inkl tjänsteskrivelse 2013-01-29
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 25 november 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 över planen överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds
stads tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Områdeslokalplan Norra Fäladen
Dnr BSL 2013/0464
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en remissversion som skickas ut till områdets
förskolor och skolor för hörande med föräldrarepresentanter, skolornas elevråd,
arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna kring föreslagna lokalförändringar inom Norra Fäladen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterat 2013-11-27
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018, daterat 2013-11-27
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 skicka förvaltningens förslag till Områdeslokalplan för Norra Fäladen 20142018 på remiss

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Beställning: Projektering avseende Flexibel enhet för 200
barn samt utredning om idrottshall på Råbylund därintill
Dnr BSL 2013/0528
Sammanfattning
Råbylund söder om Linero är ett utbyggnadsområde där antalet barn nu ger
underlag för en flexibel enhet för ca 200 barn i åldern 1-9 år som inledningsvis
kommer att behövas som skola med 8-10 klasser. Till det behövs inomhuslokaler
och utomhusarealer för skolans idrottsundervisning.
I detaljplanen för Råbylund I finns tomter som medger byggnation av dels en
skolenhet för 200 elever och dels en idrottshall på tomten bredvid skolan.
I samråd med Kultur och fritidsförvaltningen måste idrottshallens storlek och
utformning utredas liksom idrottsytorna i anslutning därtill. Denna skolas 8-10
klasser har ett behov på ca 10 tim/vecka för idrottsundervisning och en idrottssal
med en salsposition kan vid full beläggning klara ca 30 tim/vecka under skoltid.
Vi förutsätter att kostnaden för denna lokalutredning bärs av Servicenämnden.
Skolbyggnaden som önskas klar till augusti 2015 ska utformas enligt det av BSN
Lunds stad godkända Lokalprogram för ”Råbylundskolan” daterat 2013-11-28.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att hos Servicenämnden beställa:


projektering avseende en flexibel enhet för 200 barn i åldern 1-9 år enligt
bifogat Lokalprogram - ”Råbylundskolan” för flexibel enhet för
förskola/skola åk F-3



utredning för en idrottshall som täcker skolans behov och eventuell
komplettering i samarbete med Kultur & Fritid som underlag för beslut
om vidare projektering.

Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
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 hos Servicenämnden beställa:

Justerare



projektering avseende en flexibel enhet för 200 barn i åldern 1-9 år enligt
bifogat Lokalprogram - ”Råbylundskolan” för flexibel enhet för
förskola/skola åk F-3



utredning för en idrottshall som täcker skolans behov och eventuell
komplettering i samarbete med Kultur & Fritid som underlag för beslut
om vidare projektering.
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§ 124
Vegaskolan - begäran om inventarieanslag och utökad
driftsram
Dnr BSL 2013/0516
Sammanfattning
I samband med att nya Vegaskolan – Vegalyckan skall byggas omlokaliseras 3
klasser till paviljonger i parken vid fastigheten Ljusåret. Viss inredning behöver
köpas in. Förslaget innebär begäran om inventarieanslag om 203 tkr samt
begäran om driftsanslag för kapitaltjänstkostnader om 38 tkr/år från och med år
2014.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 21 november 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 hos kommunstyrelsen äska inventarieanslag med 203 tkr år 2013 för inköp
av inventarier för Vegaskolans paviljonger, samt
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 38 tkr/år från och med
2014 för täckande av ökade driftskonsekvenser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Preliminära priser för grundsärskolan 2014.
Dnr BSL 2013/0468
Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv,
Kävlinge, Lomma och Staffanstorp avseende elever i grundsärskolan.
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad tilldelas resurser från kommun-styrelsen
för lundaelever i grundsärskolan och har ansvaret att fördela resurser till
verksamhetsdrivande enheter för alla elever och debitera
samverkanskommunerna för deras elever.
Föreliggande tjänsteskrivelse redovisar förslag till preliminära priser för 2014.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-11-05
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 enligt barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-05 fastställa
preliminära priser för grundsärskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Bokslutsprognos 2013
Dnr BSL 2013/0509
Sammanfattning
Bokslutsprognosen för BSN Lunds stad visar ett nettounderskott på ca 10,0
mnkr. Volymavvikelsen motsvarar ca 8 mnkr som ska kompenseras enligt
regelverket för direkt skolpeng. Effekterna av nytt läraravtal ger en merkostnad
på ca 1,9 mnkr utöver vad som är avsatt i internbudgeten 2013.
Resultatenheterna inom skolområdena bedöms få överskott ca 2 mnkr.
En bidragande orsak är positiva effekter av tilläggsbudgeten, nämndens särskilda
satsningar samt överföring av ett positivt resultat från 2012.
Föräldraavgifterna beräknas få ett överskott ca 2 mnkr jämfört med budget.
Konsekvenser av fuktskadade byggnader visar på en merkostnad ca -2 mnkr.
Projekteringen av Magleskolan till förskola avbröts då friyta per barn låg
väsentligt under kommunens planeringstal. Nämnden har belastats med nerlagda
projektkostnader på 2,4 mnkr och finansiering till kostnaden saknas.
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 bokslutsprognosen för BSN Lunds stad samt att översända den till
Kommunstyrelsen
att godkänna tidsaxel/åtgärdsanalys för Centrum/Torn

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Intern kontroll - granskningsrapport
Dnr BSL 2013/0472
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av det
interna kontrollarbetet under 2013. Utgångspunkten för denna granskning har
varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för 2013.
I de fall som brister framkommit i samband med granskningen av kontrollmålen
har dessa samlats i en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver
genomföras.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 3 december 2013.
Handlingsplan för granskning av intern kontroll inom Barn- och skolnämnd
Lunds stad (bilaga 1)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att
nämnden beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utförd intern kontroll
att godkänna föreslagen åtgärdsplan
att översända rapporten till kommunstyrelsen
att distribuera resultatet av kontrollmål 6 avseende säkerhet vid
byggnadsarbeten på förskolor och skolor till
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

15

2013-12-11

§ 128
Internbudget 2014
Dnr BSL 2013/0510
Sammanfattning
För år 2014 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 2013
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2013
Barn-och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 27 november 2013
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Matilda Flodin (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut samt
yrkar att nämnden beslutar
att ytterligare 200 tkr ges till området Lerbäck/Stångby som kompensation för
liten skola inom området. Pengarna tas från oförutsedda medel.
att tillskriva kommunstyrelsen om tilläggsanslag i enlighet med
Socialdemokraternas budgetförslag i fullmäktige för 2014
Erik Nordström (MP) instämmer i Monica Molins yrkande.
Gösta Eklund (V) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag, instämmer i
Monica Molins (S) första attsats, samt att nämnden beslutar
att tillskriva kommunstyrelsen om tilläggsanslag i enlighet med Vänsterpartiets
budgetförslag i fullmäktige för 2014
Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Gösta Eklunds yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att nämnden
beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Huvudförslag är Lars Hanssons m fl yrkande.

Justerare
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Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och på Gösta
Eklunds m fl yrkande och finner att Monica Molins yrkande ska vara motförslag
i huvudvoteringen.
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 Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (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), Ibrahim Kakahama (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 fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt
tjänsteskrivelsen.
Reservationer
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Erik Nordström (MP),
Ibrahim Kakahama (V) och Gösta Eklund (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.

Justerare
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§ 129
Förutsättningar för Lärarlyftet II och förskolelyftet II 2014
Dnr BSL 2013/0511
Sammanfattning
Från och med den 1 december 2013 gäller, förutom behörighetskrav, även krav
på legitimation för lärare och förskollärare. Sedan 2012 genomförs Lärarlyftet II
och Förskolelyftet II i Skolverkets regi. Syftet med Lärarlyftet II är att lärare ska
vara fullt ut behöriga i de ämnen och årskurser de undervisar i senast den 1 juli
2015, då nuvarande övergångsbestämmelser upphör. För särskolan har dock
övergångs-bestämmelserna förlängts till juli 2018.
Finansieringen av Lärarlyftet ska vara ett delat ansvar mellan staten,
huvudmannen och den enskilde läraren. För Lärarlyftet utges ett stimulansbidrag
till skolhuvud-mannen med 1000 kronor per högskolepoäng för studier i
matematik och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga ämnen. Inget
statsbidrag utgår för fortbildningsinsatsen Förskolelyftet II.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har tagit beslut om förutsättningar för lärare
och förskollärare vid deltagande i Lärarlyftet II respektive Förskolelyftet II,
sedan dessa infördes. Förvaltningen föreslår att förutsättningarna 2013 förlängs
att gälla även under 2014.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-11-25
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 förlänga nuvarande förutsättningar för deltagande i Lärarlyftet II respektive
Förskolelyftet II att gälla under 2014, vilket innebär att respektive
skolområde tilldelas 25 000 kronor per 15 högskolepoäng och termin
avseende Lärarlyftet II och 12 500 kronor per 7,5 högskolepoäng avseende
Förskolelyftet II.
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§ 130
Rapport om barngruppernas storlek per den 15 oktober
2013.
Dnr BSL 2013/0512
Sammanfattning
Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att årligen per den 15 april och 15
oktober göra mätningar av barngruppernas storlek.
Vid nämndsammanträdet den 25 september uppdrogs åt förvaltningen att
återkomma med en redovisning av vad som krävs för att uppnå de av
fullmäktige beslutade målen kring barngruppernas storlek i förskolan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och nämnden beslutar
i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna rapporten om barngruppernas storlek och lägga den till
handlingarna
att godkänna förvaltningens redovisning av kostnaderna för att uppnå 11/16målet och lägga den till handlingarna.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill uttrycka sin oro för de
alltmer ökande barngruppsstorlekarna i förskolorna och de negativa
konsekvenser det medför inom verksamheten.
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§ 131
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2013
Dnr BSL 2013/0513
Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är
att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska
det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Uppföljningen består
av ett antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som besvaras på
arbetsplatsnivå av arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans.
Arbetsplatsernas resultat samlas till en förvaltningsgemensam rapport och
handlingsplan för förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete framöver.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad genomfördes uppföljningen under
september/oktober 2013. Utifrån enkätens resultat har förslag på åtgärder tagits
fram för det kommande året. Arbetet har skett i en partssammansatt grupp
kopplad till den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsen, 2011-09-07, § 309
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2013-11-22
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslags till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa ovanstående åtgärdsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vilket
innebär att:
- Genomföra utbildningssatsningar inom arbetsmiljöområdet under 2014,
som grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer/skolledare och
uppdateringsutbildning för samtliga chefer/skolledare.
- Planera återkommande utbildningssatsningar för yrkesgrupper som blir
tilldelade arbetsmiljöuppgifter till exempel NO-, slöjd-, hemkunskapsoch idrottslärare.
- Ta fram ett övergripande informationsmaterial för att stödja
verksamheterna att utveckla och förbättra introduktion för nyanställda
där även arbetsmiljö- och samverkansfrågorna ingår.
- Utifrån förvaltningens riktlinjer Plan mot hot och våld, säkerställa att de
olika enheterna tagit fram lokala handlingsplaner med rutiner för
åtgärder, ansvar, säkerhet och krisstöd.
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§ 132
Medborgarförslag om ansvarsfull IKT-satsning i förskolan
Dnr BSL 2013/0449
Sammanfattning
Sara de los Santos, Aleida Bos och Simon Alfredsson har lämnat ett
medborgarförslag. Förslaget förordar att Lunds kommun inför ett förbud eller
avråder förskolor att installera trådlösa nätverk. de los Santos, Bos och
Alfredsson menar att barn som vistas i förskolor med trådlösa nätverk utsätts
för hälsorisker.
Medborgarförslaget är inlämnat till Barn- och skolförvaltning Lunds stad och
Barn- och skolförvaltning Lund Öster, vilka gemensamt har arbetat fram denna
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, daterat 29 april 2013 Bilaga 1
Medborgarförslag från Sara de los Santos, Aleida Bos och Simon Alfredsson,
registrerat den 11 oktober 2013
Internt PM om strålning från Jonas Petersson, daterat den 24 oktober 2013
Bilaga 2
Barnchecklista för Lunds kommun, Bilaga 3
Brev till skolledare angående trådlösa nätverk från Strålsäkerhetsmyndigheten,
daterat 23 oktober 2013, Bilaga 4 Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats,
Fotnot 1 och 2
Arbetsmiljöverkets webbplats, Fotnot 3
Socialstyrelsens webbplats, Fotnot 4
Tjänsteskrivelse som gemensamt tagits fram av Barn- och skolförvaltning
Lunds stad och Barn- och skolförvaltning Lund Öster, daterad den 24 oktober
2013 (denna tjänsteskrivelse)
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 tjänsteskrivelsen som svar på
Medborgarförslaget om ansvarsfull IKT-satsning i förskolan
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§ 133
Remiss: Handlingsplan för internationalisering och
mänskliga rättigheter
Dnr BSL 2013/0451
Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram förslag på handlingsplan 2013-2015 för det
integrationspolitiska programmet ” Världen i Lund – om internationalisering
och mänskliga rättigheter”. Kommunstyrelsen har 2013-10-02 beslutat att
remittera förslaget till berörda nämnder.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för internationalisering och mänskliga rättigheter, 2013-2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2013-09-18.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2013-10-02.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-11-26.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att till kommunkontoret översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar på
remissen med följande tillägg:
”En handlingsplan bör enligt vår uppfattning innehålla konkreta åtgärder.
Enligt vår uppfattning beskriver den föreslagna handlingsplanen endast i
abstrakta ordalag några åtgärdsområden.”
att utöver detta anföra:
”I de fall åtgärder som anges i handlingsplanen redan utförs inom ramen
för befintlig verksamhet, så bör det i handlingsplanen beskrivas hur och i
vilken omfattning detta sker. Den som har att fastställa handlingsplanen
bör på detta sätt ges möjlighet att avgöra om åtgärden är tillräcklig i
förhållande till det av Kommunfullmäktige upprättade programmet.
Om handlingsplanen innebär att befintliga åtgärder ska utföras i förändrad
omfattning eller om handlingsplanen omfattar åtgärder som inte redan
utförs inom befintlig verksamhet bör det tydligt framgå vilka dessa
åtgärder är, önskad omfattning av dem, vem som ska utföra åtgärderna och
hur dessa ska finansieras.”
Simon Årnes (C), Ulla Stålberg (M) och Matilda Flodin (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar bifall till Lars Hanssons första att-sats och avslag på
Lars Hansson andra att-sats.
Erik Nordström (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins
yrkande.
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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 Eringsmark
(FP), Simon Årnes (C), Matilda Flodin (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), Ibrahim Kakahama (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 till kommunkontoret översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar på
remissen med följande tillägg:
”En handlingsplan bör enligt vår uppfattning innehålla konkreta åtgärder.
Enligt vår uppfattning beskriver den föreslagna handlingsplanen endast i
abstrakta ordalag några åtgärdsområden.”
att utöver detta anföra:
”I de fall åtgärder som anges i handlingsplanen redan utförs inom ramen
för befintlig verksamhet, så bör det i handlingsplanen beskrivas hur och i
vilken omfattning detta sker. Den som har att fastställa handlingsplanen
bör på detta sätt ges möjlighet att avgöra om åtgärden är tillräcklig i
förhållande till det av Kommunfullmäktige upprättade programmet.
Om handlingsplanen innebär att befintliga åtgärder ska utföras i förändrad
omfattning eller om handlingsplanen omfattar åtgärder som inte redan
utförs inom befintlig verksamhet bör det tydligt framgå vilka dessa
åtgärder är, önskad omfattning av dem, vem som ska utföra åtgärderna och
hur dessa ska finansieras.”
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§ 134
Ersättning av förlorad arbetsförtjänst vid
informationsmöte beträffande Skolinspektionens
granskning av Lunds kommun 2014
Dnr BSL 2013/0532
Sammanfattning
Skolinspektionen kommer under år 2014, att genomföra Regelbunden tillsyn av
Lunds kommun 2014. Ett informationsmöte om detta kommer att hållas den 16
december 2013.
Beslutsunderlag
Information om Skolverkets regelbundna tillsyn, Dnr BSL 2013/0383
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun, KF 201010-28, § 216
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 uppdra åt ordförande Lars Hansson (FP) att delta i Skolinspektionens
informationsmöte den 16 december 2013 och därmed ha rätt att ta ut
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
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§ 135
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2013/0533
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1,
undervisnings- och elevvårdsärenden, punkt 2:
Beslut angående uppskjuten skolplikt/skolstart.
Beslut att bevilja eleven LJ 2007-06-04**** att börja fullgöra skolplikt först
höstterminen det kalenderår som barnet fyller åtta år.
Nr 1/13
Delegat: Peter Abramo, rektor
Huvudområde A. Gemensamt, delområde 2: Ekonomi nr 16:
Hörselanpassning för Järnåkraskolan.
Beslut att hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Järnåkraskolan till en
kostnad om totalt 44 000 kr enligt kalkyl.
Nr 22/13
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Anpassning på Lönnens förskola
Beslut att hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Lönnens förskola till en
kostnad om 9 500 kr enligt kalkyl
Nr 23/13
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Anpassning av Arkens förskola
Beslut att hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Arkens förskola till en
kostnad om totalt 5000 kr enligt kalkyl
Nr 24/13
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Huvudområde B: förskola, delområde 1: Förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Dispens gällande vistelsetid på Tågets förskola. Beslut att bevilja utökad
vistelsetid utifrån de behov som angetts i ansökan. A och L får lämnas på
förskolan 7.30 på torsdagar under mammans rehabilitering under tiden 13-1105 – 13-12-20.
Nr 56/13.
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
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Beslut att bevilja dispensansökan om utökad vistelsetid utifrån personliga skäl
till 8-16 under perioden oktober-december 2013.
Nr 57/13
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Beslut om utökning av tid för barn på förskolan Blåklinten med anledning av
förälders sjukskrivning. Vistelsetiden förlängs till 8-17 från och med 13-11-1113-11-22.
Nr 58/13.
Delegat: Tommy Möller, områdeschef
Beslut om utökad vistelsetid för ett barn på Djingis Kahns förskola när
mamman är på läkarbesök med lillebror. Vistelsetiden utökas från och med
13-09-18 – 13-12-31 vid de tillfällen när kallelse till kontroll kan uppvisas
Nr 59/13
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Beslut om utökad vistelsetid för ett barn på Grynmalaregården på grund av
personliga skäl till 14-16 under perioden 13-11-15 – 14-05-15.
Nr 60/13
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Tillsvidareanställningar
Nr 616-629
Visstidsanställningar
630-653

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisingen av delegationsbeslut till protokollet
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§ 136
Anmälningar
Dnr BSL 2013/0534
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2013-10-29
Protokoll skolkonferens Vikingaskolan 13-09-24
Skrivelse och namninsamling från två elever beträffande Odarslövs skola, dnr
BSL 2013/0522
Skrivelse från Centergruppen i Stångby, Börje Hansson och Simon Årnes
angående Centralskolans placering i Stångby, Dnr BSL 2013/0535
Angöring Vikingaskolan – Monica Molins reflektioner 2013-11-26
Besök på Trumpetens förskola – Monica Molins reflektioner
2013-11-26
Protokoll samverkan 13-12-09

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 137
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Agneta Helmius (MP) informerar från möte på Kommunala Handikapprådet.
Mats Nilsson (S) informerar från förskolekonferens på förskolan Lergöken.
Monica Molin (S) informerar om utvecklingen av trafikförhållandena vid
Vikingaskolan.
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§ 138
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande ärenden:
Bedömning för Lärande (BFL): Utbildning för samtalsledare har genomförts i
samarbete med Lunds Universitet.
Psykologiska Institutionen kommer i en uppsats att följa några samtalsgrupper.
BSL: Storföreläsning på Arenan i Lund den 10 mars 2014, halvdag med
Gudrun Eriksson från Göteborgs Universitet. Samtliga lärare i kommunen
kommer att bjudas in. Förtroendevalda i Barn- och skolnämnden är välkomna.
De i nämnden som önskar delta meddelar Lars Hansson via mail.
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