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Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 20.45

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (m)
Mats Arenander (m)
Per Jakobsson (m)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare
Roger Niklewski (c) tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (c)
Lars Persson (m) tjänstgör för Torsten Czernyson (kd)
Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Justering:

Charlotte Svanberg (m)
Adena Nilsson (s)
Ronny Hansson (s)
Eva Strand (s)
Margareth Hansson (s)
Seher Yilmas (mp)

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Britten Kvist nämndsekreterare
Hanna Gunnarsson (v) med Astrid Rugsveen (m) som ersättare

Tid och plats
För justering: Barn- och skolkontoret, onsdagen den 21 november 2007 kl 10.00

Underskrifter: Sekreterare ........................................................... Paragrafer: §§ 150-162
Britten Kvist

Ordförande .........................................................
Carolina Nordbeck (fp)

Justerare

..........................................................
Astrid Rugsveen (m)
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2007-11-14
Datum då
anslaget sätts upp: 2007-11-22

Datum då
anslaget tas ned: 2007-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Barn-och skolkontoret Fritidsgatan 2, Södra Sandby

Underskrift:

.............................................................

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 150. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Hanna Gunnarsson (v) med Astrid
Rugsveen (m) som ersättare. Justering äger rum onsdagen den 21 november
kl 10.00 på barn- och skolkontoret.
Punkten Justering av avgift för skolbarnsomsorg – fritidsklubb utgår. I övrigt
fastställs föredragningslistan enligt utsänd kallelse.
Sammanträdet ajourneras kl 18.35 – 18.45 för en frågestund för allmänheten.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 151. BSN Lund Öster
Information om lokalsituationen för förskola och skola
Dnr 2007/0047
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få månatlig information om lokalsituationen för förskola
och skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 24 oktober 2007.
Barnkonsekvensanalys
En god framförhållning i utbyggnadsplanerna ger förutsättningar för att
nämnden ska ha möjlighet att kunna erbjuda barnomsorgsplatser och utbildningsplatser utefter de krav och önskemål som finns.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 152. BSN Lund Öster
Månadsrapport över antal placerade barn per avdelning i förskoleverksamheten samt kösituationen
Dnr 2007/0018
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få rapport över antal inskrivna barn per avdelning i
förskoleverksamheten samt antal barn per by i nettokö per den 15:e i aktuell
månad med behov av plats inom 3 månader och av personaltätheten i förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 oktober 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 153. BSN Lund Öster
Information om ekonomiska principer för internbudget 2008 diskussionsunderlag
Dnr 2007/0151
Sammanfattning
Direkt skolpeng ska införas från och med 1 januari 2008. Beslut i ärendet
förväntas att fattas av Kommunfullmäktige den 22 november 2007.
Av den totala ramen för förskola, grundskola och skolbarnomsorg fördelas 97,5
procent av budgeten till barn- och skolnämnderna för utbetalning av direkt
skolpeng.
Resurserna fördelas i en grundresurs och i en tilläggsresurs.
Kommunfullmäktige fastställer beloppen för både grundresursen och
tilläggsresursen. Barn- och skolnämnderna utbetalar utan omräkning, grundresursen till den kommunala skolan och förskolan.
Kommunfullmäktige tilldelar tilläggsresurs till barn- och skolnämnderna utifrån
antalet folkbokförda barn som förväntas ha svårigheter att nå målen. Som underlag för tilläggsresursen används föräldrarnas utbildningsbakgrund och antal barn
med utländsk bakgrund
Barn- och skolnämnderna tilldelas 2,5 procent av budgeten för styrning,
ledning, uppföljning, utvärdering, nämndens särskilda satsningar och som reserv
för övergångsbidrag och korrigering av oönskade effekter.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har upprättat ett diskussionsunderlag med
olika alternativ för hur de medel som ställts till nämndens förfogande kan
budgeteras.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers skrivelse av den 31 oktober 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga diskussionsmaterialet till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 154. BSN Lund Öster
Yttrande över detaljplan för kvarteret Åbrodden i Genarp
Dnr 2004/0087
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för del av kvarteret Åbrodden för
samråd. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra nya skollokaler
och näridrottsplats samt viss ny bostadsbebyggelse inom kvarteret Åbrodden i
Genarp, Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 16 oktober 2007.
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden med flera i
Genarp, Lunds kommun.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonventionens artikel 3 anför att alla åtgärder som rör barn skall barnets
bästa komma i främsta rummet. I detaljplanen studeras en nybyggnad av en
förskola/skola som med en flexibel lösning som kan ändras utefter det behov
som uppstår. I skrivelsen framförs behov av säkra gång- och cykelvägar för barn
och elever som tar sig till och från skolan. I skrivelsen framförs även kraven
kring de elektromagnetiska strålningsnivåerna, grönytor som buller och utsläpp
för att skydda barnens hälsa.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till Stadsbyggnadskontoret framföra följande:
att texten under rubriken Offentliga byggnader samt texten under rubriken
Service med underrubrik Skola och förskola i samrådshandlingens planbeskrivning föreslås förtydligas då byggnaden är i två plan samt att hänvisningen
till ”Lokalprogram…” utgår,
att i övrigt tillstyrka Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden m.fl. i Genarp.
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 155. BSN Lund Öster
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Banken 24:35 i Dalby,
Hällbodal
Dnr 2007/0127
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har inför skolstarten i januari 2007 anmält
lokal för undervisning till Miljönämnden. Miljönämnden beslöt den 7 september
2007 att tillstyrka anmälan om skolverksamhet samt att med stöd av 26 kap 9 §
miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § samma balk att förelägga Barnoch skolnämnd Öster att redovisa resultat av koldioxidmätningar inom 1 månad
samt att tillse att koldioxidhalten regelmässigt understiger 1000 ppm i de
utrymmen där barn stadigvarande vistas. Barn- och skolnämnd Lund Öster
beslöt att överklaga Miljönämndens beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har
beslutat att inte ändra det överklagade beslutet om föreläggandet, endast
tidpunkterna för redovisningarna.
Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 26 oktober 2007.
Länsstyrelsens beslut av den 18 oktober 2007, dnr 505-56098-07.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 19 september
2007
Miljönämndens beslut daterad 2007-09-07, dnr 2006.3614.7.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 26 juli 2007
Miljöförvaltningens förslag till beslut daterad 2007-07-09, dnr 2006.3614.4
Yrkanden
Tord Persson (s) yrkar att nämnden beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut
till Miljödomstolen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att överklaga Länsstyrelsens beslut daterad 18 oktober 2007 då nämnden inte
anser att avvägningsregeln i 2 kap 7 § MB har vägts in i bedömningen av
föreläggandet samt
att ta förvaltningens tjänsteskrivelser daterade den 26 juli, den 19 september och
den 26 oktober som sina egna i ärendet.
Beslut expedieras till:
Miljödomstolen
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 156. BSN Lund Öster
Förändrat arbetssätt för socialsekreterare i skolan
Dnr 2007/0101
Sammanfattning
Socialnämnden fattade i april beslut om förändrad organisation för socialsekreterarna i skola. Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt den 9 maj 2007 att
till socialnämnden framföra nämndens uppfattning att socialsekreterarna även i
fortsättningen skall ha nuvarande skolor som bas för sitt arbete samt att Barnoch skolnämnd Lund Öster förutsätter att inga framtida väsentliga förändringar
av socialsekreterarnas elevnära arbete sker utan att Barn- och skolnämnd Lund
Öster ges tillfälle att yttra sig därom.
I Socialförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 2007 redovisas två
alternativ. Det ena alternativet utgår från en arbetsmodell med socialförvaltningens och barn- och skolnämndernas gemensamma resurser. Det andra
alternativet bygger på att socialsekreterartjänster finansierade helt inom ramen
för socialförvaltningens egna resurser. I båda alternativen riktas insatserna mot
all förskole-och skolverksamhet i kommunen, även till verksamhet i enskild regi.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse av den 2 april 2007.
Socialnämndens beslut den 11 april 2007
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 20 april 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 75 2007-05-09
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 2007.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 31 oktober 2007.
Yrkanden
Roger Niklewski (c) yrkar att 3:e och 4:e attsatsen i förvaltningens tjänsteskrivelse ändras till:
att uppmana socialnämnden att förtydliga vilket inflytande Barn- och
skolnämnderna får i föreslagen modell
att uppmana socialnämnden att komplettera förslaget med plan för hur resultatet
av den förändrade organisationen skall följas upp.
Vidare yrkar Roger Niklewski (c) att nämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att
inbjuda socialnämnden och Barn- och skolnämnd Lund Stad till överläggningar om
den framtida organisationen för socialsekreterarna i skolan samt yrkar i övrigt bifall
till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Tord Persson (s), Lars Persson (m), Mats Arenander (m) samt Astrid Rugsveen
(m) instämmer i Roger Niklewskis (c) yrkanden.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att överlämna Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse till Socialnämnden
att förorda socialförvaltningens förslag, alternativ, 1 men att socialförvaltningen
inte har rätt att beslagta den ekonomiska resurs, det vill säga motsvarande en
tjänst som Barn- och skolnämnd Öster bekostar
att uppmana socialnämnden att förtydliga vilket inflytande Barn- och
skolnämnderna får i föreslagen modell
att uppmana socialnämnden att komplettera förslaget med plan för hur resultatet
av den förändrade organisationen skall följas upp
att Barn- och skolnämnd Lund Öster i hantering av internbudget för 2008
beaktar kostnaden för en tjänst som socialsekreterare samt
att Barn- och skolnämnd Lund Östers presidium inbjuder socialnämnden och
Barn- och skolnämnd Lund Stad till överläggningar om den framtida
organisationen för socialsekreterare i skolan.

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 157. BSN Lund Öster
Policy avseende PRAO ur ett arbetsmiljöperspektiv
Dnr 2007/0165
Sammanfattning
Praktisk arbetslivsorientering, PRAO, är en del av grundskolans läroplans
riktlinjer för skolan och omvärlden. Praktiken är en viktig del i elevernas
förberedelse för arbetslivet. När eleverna praktiserar på en arbetsplats utanför
skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvaret för elevernas arbetsmiljö. I
förvaltningens förslag till policy förtydligas ansvarsfördelningen mellan skolan
och praktikplatsen.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)
Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderåriga i arbetslivet, AFS 1996:1
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-10-23
Barnkonventionen
Policyn gällande PRAO ur ett arbetsmiljöperspektiv har som syfte att ytterligare
förbättra arbetsmiljön för elever som är ute på praktik under sin skolgång.
Yrkanden
Lars Persson (m), Kenth Andersson (s) och Astrid Rugsveen (m) yrkar att Barnoch skolnämnd Lund Öster beslutar att anta förvaltningens förslag till policy.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att anta förslag till policy gällande praktisk arbetslivsorientering, PRAO, ur ett
arbetsmiljöperspektiv inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster.

Beslut expedieras till:
samtliga ledningsteam
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 158. BSN Lund Öster
Förslag till sammanträdestider 2008 för barn- och skolnämnd Lund
Öster
Dnr 2007/0166
Sammanfattning
Nämnderna ska innan årets slut besluta om sammanträdesdagar för år 2008.
Förvaltningen har upprättat förslag till tidplan för sammanträdestider,
utvecklingsdagar och dagar för öppet möte för informationsutbyte mellan nämnd
och föräldrar.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 november 2007.
Yrkanden
Kenth Andersson (s), Lars Persson (m), Carolina Nordbeck (fp), Hanna
Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) yrkar att nämnden beslutar i enlighet
med förvaltningens första och andra attsats samt yrkar att nämnden beslutar att
återremittera förslaget till tidplan för öppna möten.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa tidplan för sammanträdesdagar för arbetsutskott och nämnd enligt
förvaltningens förslag
att fastställa dagar för uppföljning/utbildning enligt förvaltningens förslag samt
att återremittera förvaltningens förslag till tidplan för öppna möten för
informationsutbyte mellan nämnd och föräldrar till barn och elever i förskola
och skola.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 159. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Remiss för yttrande: Besparingsförslag Räddningstjänsten och Revingeskolan
i framtiden
Kommunfullmäktige
§ 142 Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot
2025
§ 1 45 Samordning och prövning av lokaler i Lunds kommun
Kommunrevisionen
Granskning av skolornas insatser för elever i behov särskilt stöd
Utbildningsnämnden
§ 136 Uppföljning av handikapplan
§ 138 Yttrande över förslag till ny remissordning för detaljplaner med normalt
planförfarande
§ 139 Förslag till nya bidragsregler till enskilda förskolor och fristående
grundskolor inkl skolbarnsomsorg – efter remiss
§ 142 Ombyggnad av Revinge skola
Servicenämnden
§ 95 Yttrande över renovering av Habo gård
Tekniska nämnden, arbetsutskottet
§ Au 93 Angående trafiksituationen vid Nyvångskolan
Kommunala handikapprådet
Protokoll från rådets sammanträde den 20 september 2007
Skrivelse angående normen för elevers rätt till skolskjuts
Protokoll från skolkonferenserna
Dalby:
Skolkonferensen Torna Hällestad och Hagens förskola 071002
Familjedaghemmens skolkonferens 07103
Möllebackens förskola 070904
Veberöd:
Lammets förskola 070920
Skolverket
Utbetalningar av statsbidrag september 2007.
Ansökan från Hjärnverket i Lund. Skolverket avskriver ärendet
Skolsituationen för grundskoleelev

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 160. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ordförandens delegationsbelsut, förteckning 164
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 165
Besluten avser personalärende
Delegat 31, 32 och 34 rektorer inom team Södra Sandby, förteckning 166170
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om extra insatser för barn med behov av särskilt stöd
Beslut om tillförordnad rektor på Killebäckskolan under perioden 071025-1026,
071105-1107
Delegat 52, 53, 54, 55 och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 171177
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om tillförordnad rektor på Idalaskolan under perioden 071025-1026
Idalaskolan och beslut om tillförordnad rektor på Svaleboskolan för tiden
071102
Delegat 60 och 62 rektorer inom team Genarp, förteckning 178-180
Personalärende, beslut om anställning
Beslut om modersmålsträning i förskoleklass
Beslut om tillförordnad rektor på Genarps skola under perioden 071029-071106
Delegat 40, 41, 45, 46 och 47 rektorer inom team Dalby, förteckning 180-184
Personalärende, beslut om anställning och lönesättning
Skolärende, beslut om ledighet

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 161. BSN Lund Öster
Ansökan om busskort/terminskort vid växelvis boende
Dnr 2007/0167
Sammanfattning
Förälder boende i centrala Lund har ansökt om skolskjuts för sina båda barn som
bor växelvis hos föräldern i Lund och växelvis hos föräldern i Veberöd. Barnen
är folkbokförda hos föräldern i Veberöd där barnen också går i skola. Föräldern
ansöker om busskort för den tid då barnen bor inne i Lund och ska ta sig till
skolan i Veberöd.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 23 oktober 2007.
Lunds kommuns normer för rätt till skolskjuts och busskort, antagna av
Kommunfullmäktige 2000-08-31 § 124, 2001-12-13 § 223 och 224
Sveriges kommuner och Landsting Cirkulär 2004:64
Yrkanden
Kenth Andersson (s), Carolina Nordbeck (fp), Astrid Rugsveen (m), Mats
Arenander (m), Per Jakobsson (m) och Roger Niklewski (c) yrkar att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att i det rådande rättsläget medge busskort måndag-fredag (alternativt
terminskort) för de veckor då barnen växelvis bor hos föräldern i Lund samt
att förnyad prövning skall ske inför varje nytt läsår till dess ny lagstiftning
träder i kraft.
Beslut expedieras till:
Förälder
Berörd rektor

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 162. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse angående plats i förskoleklass vid växelvis boende
Dnr 2007/0148
Sammanfattning
Föräldrarna till ett barn som är folkbokfört hos föräldern i Ystad kommun anhåller om att barnet ska vara inskrivet i förskoleklass och i skolbarnsomsorg i
både Ystad kommun och på Byskolan i Södra Sandby. Barnet vistas var tredje
vecka hos föräldern i Södra Sandby.
Beslutsunderlag
Skrivelse från föräldrar daterat 23 oktober 2007 och den 7 november 2007
Svar från Ystad kommun, Ledning o Utveckling, på skolförvaltning Lund Östers
begäran om interkommunal ersättning för plats i förskoleklass och skolbarnsomsorg.
Svar till Ystad kommun daterad den 24 oktober 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att meddela föräldrarna att fortsatt placering i förskoleklass på Byskolan i Södra
Sandby inte medges så länge barnet är folkbokfört i Ystad. Då endast den
kommun där eleven är folkbokförd har skyldighet att anvisa plats i förskoleklass
bör nuvarande placering på Byskolan avslutas senast vid höstterminen slut 2007.
Beslut expedieras till:
Föräldrar
Ystad kommun

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

