Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-04-23
Plats och tid:
Ordförande:
2:e vice ordförande
Ledamöter:

Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00 – 21:00
Ulla Stålberg (FP)
Monica Molin (S)
Laila Gribel (M)
Bo Alfredsson (M)
Ann Louise Eringsmark (FP)
Simon Årnes (C)
Matilda Flodin (KD)
Mats Nilsson (S)
Tjänstgörande §§ 45-50
Erik Nordström (MP)
Ibrahim Kakahama (V)
Gösta Eklund (V)

Ersättare:

Edith Escobar (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Emelie Ekman (FP)
Max Eskilsson (C)
Per-Arne Lundgren (S)
Mira Melander (S)
Laurent Lawson (S)
Esbjörn Hellström (MP)
Agneta Helmius (MP)
Jesper Sahlén Raquette (V)

Tjänstgörande för Lars Hansson (FP)
Tjänstgörande för Elin Gustafsson (S)
Tjänstgörande för Mats Nilsson (S) §§ 41-44

Justerare:

Monica Molin (S) med Erik Nordström (MP) som ersättare

Paragrafer:

§§ 41 - 50

Plats/tid för justering:

Barn och skolkontor Lunds stad den 30 april 2014 kl 8:30

Underskrifter:

Sekreterare
Ewa-Lotta Kittel

Ordförande
Ulla Stålberg

Justerare
Monica Molin

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

23 april 2014

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Ewa-Lotta Kittel
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2014-04-23

Övriga närvarande:

Justerare

Ewa-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Mats Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Elin Ejsing Johansson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Projektchef
Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Patrik Löfstrand (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Anita Bengtsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Ingrid Ståhl (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-konsult
Agneta Lindfors (Lärarnas riksförbund), Facklig företrädare
Helene Bergman (Lärarförbundet), Facklig företrädare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Information och tillstyrkande av huvudmannens svar till
Arbetsmiljöverket
Dnr BSL 2014/0031
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har inom ramen för en nationell inspektion under hösten 2013
granskat 14 skolor i Lunds kommun. Huvudmannen Lunds kommun har fått ett
inspektionsmeddelande med sex rubricerade brister, med tillhörande krav på
åtgärder. Inspektionsmeddelandet är ställt till Barn- och skolförvaltning Lund
Öster, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, samt Utbildningsförvaltningen.
Huvudmannens svar till Arbetsmiljöverket har samordnats mellan Barn- och
skolförvaltning Lund Öster, Barn- och skolförvaltning Lunds stad,
Utbildningsförvaltningen samt Kommunkontoret. En referensgrupp bestående av
fackliga representanter och en skolledare från respektive förvaltning har varit
delaktiga i processen.
Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket, 2013-12-11
Svarsbrev Arbetsmiljöverket, 2014-03-21
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-04-02
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 tillstyrka huvudmannens svar till Arbetsmiljöverket.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2013-2014
Dnr BSL 2014/0123
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till överföring av budgetavvikelse från
2013 till 2014. 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
2013 till 2014, Kommunstyrelsens beslut 2014-04-02.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-04-03.
Yrkanden
Bo Alfredsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bo Alfredssons (M) förslag 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 2013 till
2014 samt att 6 tkr finansieras med medel från oförutsedda behov.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Delårsrapport 1 med helårsprognos 2014
Dnr BSL 2014/0124
Sammanfattning
BSN Lunds stads målsättning om god ekonomisk hushållning genom
decentraliserat budgetansvar samt effektivt nyttjande av personal och lokaler
medför en budget i balans. Årets första prognos visar på ett nollresultat i
förhållande till tilldelad ram på 1 555,6 mnkr. Prognosen har inga
volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för direkt skolpeng.
Volymavvikelsen hänför sig till förskolan (-5,9 mnkr) samt grundskolan (+6,2
mnkr). I förhållande till tilldelad ram är faktiskt antal förskolebarn ca 60 fler,
antalet elever i grundskolan ca 55 färre samt antalet i skolbarnomsorg ca 45
färre.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 med helårsprognos 2014-04-02.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag 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
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§ 44
Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget
2015
Dnr BSL 2014/0125
Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan
2015-2017 med budget 2015 från kommunkontorets ekonomiavdelning.
Budgetframställningen i denna tjänsteskrivelse följer den rubrikstruktur som
kommunstyrelsen anger:







Kommunfullmäktiges mål för nämnden
Nämndens mål
Framtid och utveckling
Verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar
Preliminär fördelning av nettokostnadsramen
Preliminär investeringsram

Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder att i sin planering ha
ambitionen att nya verksamheter endast kan tillskapas genom reducering av
kostnaden för befintlig verksamhet samt att ytterst noggrant pröva samtliga
investeringar för den kommande planperioden. Nämnderna har också uppmanats
att utifrån Vision 2025 se över och lämna förslag på reviderade fullmäktigemål.
Barn och skolförvaltning Lunds stad pekar i tjänsteskrivelsen på att
konsekvensen av ramförslaget innebär utebliven pris- och lönekompensation på
16 909 tkr. Förvaltningen menar också att de statsbidrag som kommunen erhåller
och som avser att täcka ökade kostnader i skola och förskola ska fördelas till
barn- och skolnämnderna. För Lunds stads del innebär det 1,7 mnkr år 2015, 3,7
mnkr år 2016 och 5,7 mnkr år 2017. Förvaltningen föreslår att vissa äskanden
görs hos kommunstyrelsen om utökad budgetram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-05 inklusive förslag till plattform för
budgetarbetet samt ekonomiska ramar för 2015-2017 och investeringsramarna
för planperioden.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-04-01.
Yrkanden
Ulla Stålberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Simon Årnes (C) och Ann-Louise Eringsmark (FP) instämmer i Ulla Stålbergs
yrkande.
Monica Molin (S) instämmer i Ulla Stålbergs m.fl. yrkande samt yrkar utöver
detta att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att hos kommunstyrelsen begära full kompensation för övriga
kostnadsökningar för 2015 utifrån 2013 års nivå.
Gösta Eklund (V), Per-Arne Lundgren (S) och Erik Nordström (MP) instämmer i
Monica Molins tilläggsyrkande.
Ulla Stålberg (M) yrkar avslag på Monica Molins tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins (S) m fl yrkande och sitt eget
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 Ulla Stålbergs m fl yrkande.
Nej för Monica Molins m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Ulla Stålbergs m fl yrkande: Emelie
Ekman (FP), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark (FP)
Simon Årnes (C), Matilda Flodin (KD) och Ulla Stålberg (M).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mira Melander (S), Per-Arne Lundgren (S), Ibrahim Kakahama (V),
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Ulla Stålbergs m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över ekonomiska ramar 2015-2017
med budget 2015 samt investeringsramarna för planperioden
att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram från och med 2015 med
265 tkr till följd av ej kompenserade hyreskostnader
att hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag som avser täcka ökade
kostnader inom förskola och grundskola fördelas till barn- och skolnämnderna
vilket innebär 1722 tkr år 2015 samt 3746 tkr år 2016 och 5689 tkr år 2017
samt aviserade statsbidrag för minskad klasstorlek och fler lärare
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 hos kommunstyrelsen begära utökad investeringsram från 2400 tkr till
8500 tkr från och med år 2015.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Monica Molin(S), Mira Melander (S), Per-Arne Lundgren (S), Ibrahim
Kakahama (V), Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP) reserverar sig till
förmån för Monica Molins m fl tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet uttrycker sin oro för de
negativa konsekvenser åtstramningarna av ramarna med ytterligare 10 miljoner
för 2015 innebär i form av lägre personaltäthet, större arbetsbelastning för all
personal, större barn- och elevgrupper, digitalisering som riskerar att avstanna,
lägre andel ekologisk mat mm för skolor och förskolor i Lunds stad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Information: Remissbehandling av projektlista
”Bostadsprojekt 2015-2017, med utblick mot 2019”
Dnr BSL 2014/0139
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för att öka bostadsbyggandet i
Lund kallad Mark- och Bostadsstrategi som ska bestå av en strategidel och en
projektlista över planerade byggnationer de närmsta 3-4 åren. Årets projektlista
har remitterats till BSF Lunds stad för faktagranskning och yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningsremiss rörande ”Bostadsprojekt 2015-2017, med utblick mot 2019”
MBP 2014-2016 med utblick mot 2018, antagen av KF december 2013
MBP 2014-2016 med utblick mot 2018, BSN Lunds stad yttrande § 49/2013
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 7 april 2014
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Trafiksituationen kring de äldre skolorna
Dnr BSL 2014/0133
Sammanfattning
Trafiksituationen kring äldre grundskolor är ofta kaotisk särskilt på morgonen
inför skolstart. Stressade föräldrar skjutsar barnen i bil samtidigt som andra barn
går eller cyklar.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse 15 april 2014
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Monica Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monica Molins (S) förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillskriva Tekniska nämnden med en anmodan om att utreda möjliga
lösningar för att uppnå säkrare trafiklösningar vid stadens äldre skolor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 23 april 2014:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Grynmalaregården: Dispens gällande utökad vistelsetid utifrån
personliga skäl för perioden 2014-04-07 t o m 2014-06-05. Barnet kommer att få
vistas på förskolan mellan kl 9:00-16:00.
Nr 13/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Förskolan Toppen: Dispens gällande utökad vistelsetid för perioden 2014-04-14 t
o m 2014-06-30.
Nr 14/14
Delegat: Tommy Möller, skolområdeschef
Förskolan Lergöken: Dispens gällande vistelsetid utifrån personliga skäl för
perioden 2014-04-01 t o m 2014-06-13. Barnet vistas på förskolan mellan kl
8:30-13:30.
Nr 15/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Förskolan Päronet: Dispens gällande ändrad vistelsetid utifrån personliga skäl
dock längst t o m 2014-03-31. Barnen kommer att vistas på förskolan mellan kl
8:40-15:30.
Nr 16/14
Delegat: Birgitta Finnman, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 18:
Beslut om timplaner för skolenheterna inom Lunds skolors resurscentrum
Nr 1/14
Delegat: Ingrid Kanje

Tillsvidareanställningar:
Nr 59-81
Visstidsanställningar:
Nr 159-165

Justerare

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Anmälningar från verksamheten om kränkande behandling som hittills
inregistrerats 2014-03-17--2014-04-10 redovisas för nämnden.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Anmälningar
Dnr BSL 2014/0147
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 23 april 2014:
 Protokollsutdrag KF 2014-02-27. Slutredovisning av mål och åtgärder
för LundaEko 2006-2012
 Protokollsutdrag KF 2014-02-27. Motion från Emma Berginger (MP)
samt Petter Forkstam (MP) ”Upphandla djurvänliga produkter”
 Protokoll från Vikingaskolans skolkonferens 2014-03-04
 Protokollsutdrag KS 2014-04-02. Överföring av budgetavvikelser från
2013 till 2014 samt förändring av investeringsramarna för 2014
 Protokollsutdrag KS 2014-04-02. Begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram för inköp av inventarier till Lerbäckskolan hus C
m.m.
 Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av Huvudmannens
styrning mot nationella mål i Lunds kommun
 Förslag till beslut om klassificering och avgift enligt miljöbalken
 Remiss: Kostpolicy för Lunds kommun: Kommungemensamt
styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun
 Samverkansprotokoll 2014-04-07

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektör Mats Jönsson informerar om följande:
 Karriärtjänster för lärare - den 1 juli ska 47 förstelärare vara tillsatta.
Genomgång av tidplan och arbetsgång för vårens rekryteringsprocess.
 Resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av styrningen mot
nationella mål (kritik kring resultatuppföljningen). Tätare uppföljning
av kunskapsresultaten.
 Resultatet av Skolinspektionens tillsynsbeslut för Kulparkskolan (ingen
kritik) respektive Håstad skola (frukten).

Justerare

Utdragsbestyrkande

