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Laila Gribel (M)
Bo Alfredsson (M)
Simon Årnes (C)
Matilda Flodin (KD)
Mats Nilsson (S)
Elin Gustafsson (S)
Helene Alpfjord (V)
Gösta Eklund (V)

Ersättare:

Tamas Osvath (M), Tjänstgörande för Ann-Louise Eringsmark (FP) §§ 18-24
Edith Escobar (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Emelie Ekman (FP), Tjänstgörande för Ann-Louise Eringsmark (FP) §§ 15-17
Ursula Savonius (FP ), §§ 15-17
Max Eskilsson (C) )
Gustav Lundblad (KD)
Per-Arne Lundgren (S)
Mira Melander (S)
Laurent Lawson (S)
Esbjörn Hellström (MP)
Agneta Helmius (MP), Tjänstgörande för Erik Nordström (MP)
Ibrahim Kakahama (V)

Justerare:

Monica Molin (S) med Agneta Helmius (MP) som ersättare
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Övriga närvarande:

Justerare

Tomas Ekstedt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Anita Bengtsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Elin Ejsing Johansson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Projektchef
Olle Nessow (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Mats Oscar Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Ewa-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Camilla Stellgren (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-konsult
Cecilia Rietz (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Anja Ritzau (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Helene Ahlstedt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-konsult
Ingrid Ståhl (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-konsult
Agneta Lindfors (Lärarnas riksförbund), Facklig företrädare
Bengt Andersson (Lärarförbundet), Facklig företrädare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Årsanalys 2013 med bokslut
Dnr BSL 2014/0025
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till årsanalys med bokslut för år 2013.
Beslutsunderlag
Årsanalys 2013 med bokslut.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Matilda Flodin (KD) instämmer i
Lars Hanssons yrkande.
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden beslutar
att påtala att vi ser med oro på att andelen visstidsanställda har ökat under
de senaste åren och uppmana förvaltningen att begränsa antalet
visstidsanställningar för att göra Barn- och skolförvaltningen till en tryggare
arbetsgivare
att påtala att skolor med ogynnsam struktur inte blir ekonomiskt
tillgodosedda med nuvarande resursfördelningssystem
att uttrycka oro för ökande barn- och elevgruppsstorlekar
Monica Molin (S), Helen Alpfjord (V), Gösta Eklund (V), Agneta Helmius
(MP) och Mats Nilsson (S) instämmer i Elin Gustafssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Elin
Gustafssons m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt
eget m fl yttrande.
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), Emelie Ekman (FP),
Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för för Elin Gustafssons m fl yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
Justerare

Utdragsbestyrkande
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(V), Gösta Eklund (V), Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna årsanalys 2013 med bokslut och
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Reservationer
Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Helen Alpfjord (V), Gösta Eklund
(V), Agneta Helmius (MP) och Mats Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Ansökan om överföring av budgetavvikelser från 2013
till 2014
Dnr BSL 2014/0024
Sammanfattning
Bokslutet 2013 visar en budgetavvikelse om -11,8 mnkr i förhållande till
ramen på 1492,8 mnkr. Den budgetavvikelse som önskas balanseras är 10
173 tkr varav 9 506 tkr önskas balanseras till år 2014 som tilläggsbudget för
redan planerad verksamhet och resterande 667 tkr som eget kapital.
Beslutsunderlag
Ansökan om överföring av budgetavvikelser från 2013 till 2014,
förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-28.
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 9 506 tkr balanseras som tilläggsbudget för
BSN Lunds stad år 2014 för redan planerad verksamhet och resterande 667
tkr som eget kapital

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Områdeslokalplan Linero/Råbylund
Dnr BSL 2013/0507
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 m fl
om deras synpunkter på de här föreslagna lokalförändringarna inom LineroRåbylund.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-28
Områdeslokalplan för Linero - Råbylund 2014-2018, daterad 2014-01-28
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 Linero-Råbylund
2014-2018 på remiss.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av
kvarteret Bullerbyn - Granskning
Dnr BSL 2014/0011
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt granskningshandling med
förslag till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarteret
Bullerbyn i Lund. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga
fler bostäder bland annat för seniorer samt verksamhetslokaler i anslutning
till Norra Fäladens centrum.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 29/2009a, upprättad 2013-1202
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, upprättad 2014-0127
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i enlighet med tjänsteskrivelsen och
att paragrafen ska justeras omedelbart.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C),Tamas Osvath (M) och Matilda Flodin
(KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar att BSN Lunds stad beslutar
att till förvaltningens yttrande lägga synpunkter enligt nedan.
Borgarparken på Norra Fäladen är ett mycket värdefullt inslag i stadsdelen
med gränser åt olika bostadsområden som genom parken binds samman
med grönytor, promenadstråk och cykelvägar. Parken ger också utrymme
för rekreation av olika slag samt är viktig för de skolbarn som finns i
området.
Dock är det välkommet att några ytor och områden omgestaltas och att viss
förbättrande vård ges buskar och träd. Men vi vill inte minska parkytan!
Självklart vill vi att den påverkan på Svenshögskolans skolgård byggande
av seniorgårdens hus innebär stoppas på den plats planen avser. Nämnden
har ett pågående arbete med lokal- och verksamhetsplanering för hela Norra
Fäladens skolområde. Det avser både ny och tillbyggnad på olika håll samt
möjlig omläggning av verksamhet. För att möta växande barn och elevkullar
och att öka integrationen i området. Underlaget har remissbehandlats i andra
nämnder, av vår verksamhet, föräldrar och annan allmänhet. Ska detta
förfarande ha någon betydelse måste föreliggande byggplan ändras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Planen som den är utformad nu med minskad skol och parkyta skulle
allvarligt försvåra arbetet med att på ett bra sätt möta den ökning
verksamhet för barn i skolålder som behövs. Det är inte rimligt att låta
Seniorgårdens hus sätta förutsättningarna för Svenshögsskolans framtida
utformning, storleken på skoltomten mm bör avgöras utifrån skolans behov
och förutsättningar. Planen tar alltså inte hänsyn till barn och ungas
intressen.
Gösta Eklund (V) och Agneta Helmius (MP) 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 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 7 röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Tamas Osvath (M),
Simon Årnes (C), Matlida Flodin (KD), och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med 6 röster för Monica Molins m fl yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
(V), Gösta Eklund (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
tjänsteskrivelse över granskningshandling med förslag till detaljplan för del
av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarteret Bullerbyn i Lund
att paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Monica Molin (S), Gösta Eklund (V) och Agneta Helmius (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Lerbäckskolan hus C mm - begäran om
investeringsanslag och utökad driftsram för inköp av
inventarier
Dnr BSL 2011/0062
Sammanfattning
Sedan 2011 byggs Lerbäckskolan om i etapper för att klara elevunderlaget
från det egna närområdet och från utbyggnaden av Stångby. BSN Lunds
stad beslutade 2011-08-31§ 99 bl.a. att för etapm1 äska ett första delbelopp
för inventarieinköp samt att återkomma senare med äskande för resterande
belopp.
Förslaget här innebär begäran om investeringsanslag för inköp av
inventarier mm till etapp 1 hus C och del av hus A om 2900 tkr och om
driftsanslag för kapitaltjänstkostnader samt ökade driftskonsekvenser med
full helårseffekt om 545 tkr från och med år 2014.
Beslutsunderlag
BSN Lunds stads beslut 2011-08-31 § 99 inkl tjänsteskrivelse
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 21 januari 2014
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 investeringsanslag med 2900 tkr år 2014 för
inköp av inventarier och utrustning för etapp 1 Hus C och del av Hus A på
Lerbäckskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 545 tkr/år från och
med år 2014 för täckande av ökade driftskonsekvenser för Lerbäckskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Extra ärende: Begäran om förhyrning av Byggnad 18
på St Larsområdet med avsikt att bedriva
förskoleverksamhet med uteprofil
Dnr BSL 2014/0056
Sammanfattning
Ett ökat lokalbehov på Klostergårdsskolan medför att förskolan Nordvästan
omlokaliseras till tillfälliga lokaler från och med hösten 2014.
Ett växande behov av förskoleplatser inom skolområdet JärnåkraKlostergården i kombination med förskolan Nordvästans behov av
permanent förskolelokal föreslås en förhyrning av Byggnad 18 på St.
Larsområdet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 8 februari 2014.
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 förhyrning av Byggnad 18 på St. Larsområdet.
att uppdra åt skoldirektören att hos Kommunstyrelsen äska
investeringsanslag för inköp av kompletterande inventarier samt driftsanslag
för hyreskalkyl enligt aktuellt hyresavtal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Motion från Miljöpartiet: Barns integritet på nätet
Dnr BSL 2013/0542
Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har till Kommunfullmäktige överlämnat motion kring
barns integritet på nätet.
Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet de gröna, 2013-12-19
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-01-31
Yrkanden
Agneta Helmius (MP) yrkar att nämnden beslutar att med hänvisning till
tjänsteskrivelsen tillstyrka motionen.
Monica Molin (S) och Gösta Eklund (V) instämmer i Agneta Helmius
yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att avstyrka den fjärde att-satsen i motionen då det redan finns ett flertal
ombudsmän på området, samt att socialsekreterarna i skolan (kuratorerna)
redan har denna funktion
att som eget yttrande över motionen i övrigt, översända tjänsteskrivelsen
Simon Årnes (C), Ulla Stålberg (M), Tamas Osvath (M) och Matilda Flodin
(KD) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Agneta Helmius m fl yrkande och sitt
eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget m fl
yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avstyrka den fjärde att-satsen i motionen då det redan finns ett flertal
ombudsmän på området, samt att socialsekreterarna i skolan (kuratorerna)
redan har denna funktion.
att som eget yttrande över motionen i övrigt, översända tjänsteskrivelsen
Reservationer
Agneta Helmius (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens möte den 12 februari 2014:
Huvudområde A. Gemensamt, delområde 2: Ekonomi nr 16:
Lokalanpassning av Gråsparvens förskola: Beslut att hos Lundafastigheter
beställa åtgärder på Gråsparvens förskola till en kostnad om totalt 180 000
kr enligt kalkyl.
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Lokalanpassning av Annegårdens förskola: Beslut att hos Lundafastigheter
beställa åtgärder på Annegårdens förskola till en kostnad om totalt 20 000 kr
enligt kalkyl.
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens
för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Hästskon: Dispens gällande utökad vistelsetid under tiden
modern är arbetssökande fr o m 2014-01-07 dock längst t o m 2014-06-19.
Barnen kommer att få vistas på förskolan mellan kl 09:00-16:00. Om
förändringar i behov skulle uppstå under ovanstående tid, måste ny
dispensansökan beviljas.
Nr 6/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Dispens gällande utökad vistelsetid på förskolan Fågel Blå beviljas.
Utökning av vistelsetiden beviljas kl 14:00-16:30 två dagar i veckan under
perioden januari-juni 2014.
Nr 7/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Dispens gällande utökad vistelsetid på förskolan Grynmalaregården.
Dispens under förälders föräldraledighetsperiod beviljas under perioden
januari-mars 2014. Utökningen avser vistelse på förskolan kl 07:30-16:30.
Nr 8/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 14:
Beslut om att eleven S J B 971001**** ej längre ska vara elev i särskolan.
Nr 3/14
Delegat: Ingrid Kanje
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tillsvidareanställningar:
Nr 24-41
Visstidsanställningar:
Nr 91- 130

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Sammanfattning
Ärendet utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Anmälningar
Dnr BSL 2014/0047
Sammanfattning
Samverkansprotokoll 2014-02-10
Anmälningar Skolinspektionen
Beslutsgång
att ta anmälningarna till protokollet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Information från skoldirektören
Sammanfattning
•

Utvecklingen går mot fler och större tillagningskök. Projektplan är
under utarbetande. Rapport lämnas vid junisammanträdet.

• Under året infördes en reform gällande karriärtjänster för lärare och
den 1 juli ska 47 förstelärare vara tillsatta. Informeras om preliminär
tidplan för vårens rekryteringsprocess.
• Upphandlingsprocess beträffande stödverktyg för IT har påbörjats.
Nuvarande avtal löper ut i juni 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande

