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Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2
2008-02-13

Plats och tid: Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 21.40
Ledamöter:

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

PersonalFöreträdare

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c) 1:e vice ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (m)
Mats Arenander (m)
Torsten Czernyson (kd)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp) §§22-31
Hanna Gunnarsson (v) §§22-31
Lars Persson (m) tjänstgör för Per Jakobsson (m)
Adena Nilsson (s) tjänstgör för Kristoffer Palmqvist (s)
Ronny Hansson (s) tjänstgör för Emma Berginger (mp) §§32-34
Eva Strand (s) tjänstgör för Hanna Gunnarsson (v) §§32-34
Charlotte Svanberg (m)
Mette Lundström (fp)
Jenny Sundberg (fp) §§22-27
Inger Rosenkvist (fp)
Roger Niklewski (c)
Ronny Hansson (s) §§22-31
Eva Strand (s) §§22-31
Margareth Hansson (s)

Per Måsbäck

Övriga
närvarande:

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef BSF Lund Öster
Anna Holmgren, ekonom BSF Lund Öster §§22-28
Britt-Marie Jönsson, ekonom BSF Lund Öster §§22-26
Linda Hassel vik nämndsekreterare

Justering:

Astrid Rugsveen (m) med Tord Persson (s) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, måndagen den 18 februari 2008 kl 15.00

Underskrifter:

Sekreterare ...................................................... Paragrafer: §§ 22-34
Linda Hassel

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

Justerare ..............................................................................
Astrid Rugsveen (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2
2008-02-13
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-02-13
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-02-19

Datum då
anslaget tas ned: 2008-03-12

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

Underskrift:

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

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 22. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Astrid Rugsveen (m) med Tord Persson (s) som
ersättare. Justering äger rum måndagen den 18 februari 2008 kl 15.00 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.
Sammanträdet ajourneras kl 18.40 – 19.00 för en frågestund för allmänheten.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 23. BSN Lund Öster
Information om lokalsituationen för förskola och skola
Dnr 2008/0007
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få månatlig information om lokalsituationen för förskola och
skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 januari 2008.
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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§ 24. BSN Lund Öster
Månadsrapport över antal placerade barn per avdelning i förskoleverksamheten samt kösituationen
Dnr 2008/0011
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 29 januari 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 25. BSN Lund Öster
Årsanalys 2006
Dnr 2008/0017
Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar årligen en sammanställning över ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat för kommunens samtliga verksamheter till
kommunfullmäktig i form av en årsredovisning. Varje nämnd lämnar sitt
bidrag till årsredovisning enligt de anvisningar, instruktioner och mallar som
kommunkontoret ger.
Årsredovisningen innehåller en sammanfattning av årets viktigaste händelser och
kommentarer till det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse med årsredovisning och
tillhörande bilagor
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en
noggrann analys av uppkomna underskottet samt redovisa åtgärdsplaner till
nämndens sammanträde i april.
Tord Persson (s), Torsten Czernyson (kd), Carolina Nordbeck (fp), Kenth Andersson
(s), Lars Persson (m) och Astrid Rugsveen (m) yrkar bifall till Inga-Kerstin Erikssons
(c) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och skolnämnd
Lund Öster beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (c) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att översända förvaltningens förslag till årsredovisning för år 2007 till
kommunstyrelsen.
att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en noggrann analys av det uppkomna
underskottet samt redovisa åtgärdsplaner till nämndens sammanträde i april.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Skolchef

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 26. BSN Lund Öster
Överföring av resultat från år 2007 till år 2008
Dnr 2008/0018
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har att utifrån utfallet av 2007 års redovisning hos
kommunstyrelsen göra en framställning om överföring av 2007 års ekonomiska
resultat till 2008. Utöver det faktiska utfallet skall framställningen omfatta vad som
avgår på grund av ej genomförd verksamhet och vad som av andra skäl kan påverka
överföringens storlek.
2007 års redovisning visar ett underskott på 11 649,5 tkr i förhållande till den
budgetram, inklusive under året beviljade tilläggsanslag, som barn- och skolnämnd
Lund Öster erhållit.
Beslutsunderlag
Redovisning av 2007 års ekonomiska utfall.
Skrivelse till kommunstyrelsen om överföring av budgetavvikelse 2007 till 2008.
Ansökan om ändring av utgiftsramen på investeringsbudgeten 2008.
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar, men i
detta specifika ärende, som gäller det ekonomiska utfallet för 2007 och överföring av
resultatet till 2008, bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar, med instämmande Astrid Rugsveen (m), bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att hos kommunstyrelsen anhålla om att 3 008,9 tkr överförs som negativt
tilläggsanslag till 2008;
att hos kommunstyrelsen anhålla om att resterande underskott 7 576 tkr disponeras
ur barn- och skolnämnd Lund Östers positiva egna kapital; samt
att utgiftsramen i investeringsbudgeten för 2008 ökas med 1 677 tkr.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 27. BSN Lund Öster
Bordlagt ärende: Kvalitetsredovisning för Lund Öster
Dnr 2008/0009
Sammanfattning
Teamens årliga kvalitetsredovisning är verksamheternas underlag för fortsatt
analys för beslut om förändringar. Kvalitetsredovisningen Måluppfyllelse 2007
är en bilaga till årsredovisning 2007.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt den 23 januari 2008 att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning 2007, teamens redovisning samt Måluppfyllelse 2007.
Barn- och skolnämnd Lund östers beslut av den 23 januari 2008 § 13
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp), yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att

kvalitetsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna, samt att skicka ett tack
till teamen för 2007 års arbete.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att kvalitetsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna,
att skicka ett tack till teamen för 2007 års arbete.

Beslut expedieras till:
Akten
Teamen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 28. BSN Lund Öster
Rapport om enheternas IKT och mail
Dnr 2007/0178
Sammanfattning
Sedan införandet av plattform 2005 upplever verksamheterna att datorerna är
långsamma och att de pedagogiska programmen ej fungerar som de ska. Man anser
också att man ej får verksamhetsanpassat stöd från IT-avdelningen.
Hanna Gunnarsson (v) och Astrid Rugsveen(m) har i skrivelse till nämnden begärt att
få en rapport om enheternas IKT och mail.
Beslutsunderlag
Skrivelse till Barn- och skolnämnd Lund Öster från Hanna Gunnarsson(v) och Astrid
Rugsveen (m).
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse av den 8 februari 2008
Minnesanteckningar från IKTmöten
Barnkonsekvensanalys
Programvaror som exempelvis läromedel skall fungera för verksamheterna i Lunds
kommun. Eleverna måste kunna utnyttja läromedel (=datorprogram) på rätt sätt och
kunna få det stöd de behöver som de är berättigade till.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att

överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt bifall till förvaltningens andra attsats.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att avlägga en ny rapport hösten 2008

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Nyvångs skolkonferens
Skolchef

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 29. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Skapa enhetliga regler för politisk information i
Lunds skolor
Dnr 2007/0168
Sammanfattning
Arbetarepartiet Socialdemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige i
Lunds kommun med en hemställan om att ta fram ett enhetligt regelverk för politisk
information i Lunds skolor. Motionen har sänts för yttrande till barn- och
skolnämnderna och Utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från arbetarepartiet Socialdemokraterna
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 29 januari 2008.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet

med tjänsteskrivelsens förslag.
Tord Persson (s), Mats Arenander (m), Astrid Rugsveen (m), Torsten Czernyson (kd),
Carolina Nordbeck (fp), Kenth Andersson (s), Emma Berginger (mp), Hanna Gunnarsson
(v), Lars Persson (m), Adena Nilsson (s) instämmer i Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att ställa sig positiv till utarbetandet av ett gemensamt regelverk för politisk
information vid Lunds skolor.
att detta regelverk utgår från det som stipuleras i grundlagar och övriga lagar samt,
att Skolutvecklingsmyndighetens riktlinjer för ”Politik i skolan” är vägledande vid
utarbetandet av regelverket.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lunds stad, för kännedom
Utbildningsnämnden, för kännedom

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

9

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2
2008-02-13

§ 30. BSN Lund Öster
Yttrande över kommunrevisionens granskning av skolornas insatser för elever
i behov av särskilt stöd
Dnr 2007/0158
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 oktober 2007 att uppdra åt
barn- och skolnämnderna att till Kommunkontoret översända yttrande över
revisionsrapporten avseende kommunrevisionens granskning av skolornas insatser
för elever i behov av särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning avseende skolornas insatser för elever i behov av
särskilt stöd/oktober 2007.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 21 januari 2008.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet avser ett yttrande och baseras på att verksamheten i denna fråga ska
genomföras på ett sätt som gynnar barnens bästa. Den kritik som riktats mot
verksamheten kommer att följas upp.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar, med instämmande av Kenth Andersson (s), Lars Persson
(m) och Adena Nilsson (s), att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet med

tjänsteskrivelsens förslag.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till Kommunkontoret överlämna förvaltningens förslag till yttrande över
föreliggande granskningsrapport av Kommunrevisionen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 31. BSN Lund Öster
Skrivelse från Tord Persson (s) avseende tomten med beteckningen Sandby
64:1
Dnr 2008/0001
Sammanfattning
Tord Persson (s) har lämnat in en skrivelse med förslag att lämpligheten av del av
fastigheten Sandby 64:1 prövas för skol/förskoleändamål.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 januari 2008.
Tord Perssons (s) skrivelse daterad 2008-01-04.
Barnkonsekvensanalys
För att säkra en god service vad gäller tillgång till förskola/skola behöver nämnden
tillgång till tomtmark.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp), yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar:

att föreslå Utbildningsnämnden att ta beslut om tomtutredning för den föreslagna
tomten, att Servicenämnden får i uppdrag att kontakta markägaren om intresset från
markägaren samt att byggnadsnämnden får nämndens beslut för kännedom.
Tord Persson (s), Mats Arenander (m), Astrid Rugsveen (m), Torsten Czernyson (kd), IngaKerstin Eriksson (c), Kenth Andersson (s), Emma Berginger (mp), Hanna Gunnarsson (v),
Lars Persson (m), Adena Nilsson (s) instämmer i Carolina Nordbecks (fp) yrkande.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att föreslå Utbildningsnämnden att ta beslut om tomtutredning för den
föreslagna tomten,
att föreslå att Servicenämnden får i uppdrag att kontakta markägaren för
förfrågan i ärendet, samt
att Byggnadsnämnden får nämndens beslut för kännedom.
Beslut expedieras till:
Akten
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 32. BSN Lund Öster
Yttrande över detaljplan för Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2. Österskolan
Dnr 2007/0121
Sammanfattning
Detaljplan för Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 har till syfte att pröva
lämpligheten att uppföra ny skolbyggnad och att anordna friytor åt den utökade
skolverksamheten samt parkering och vändplats. Detaljplanen innebär att parkmark
överförs till befintlig skolfastighet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 28 januari 2008.
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 i Södra
Sandby, Lunds kommun, underrättelse – utställning.
Barnkonsekvensanalys
Detaljplanen ger möjlighet till fler platser inom förskola/skola. I detaljplanen finns
beskrivet alla de satsningar som görs för att öka trafiksäkerheten.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att överlämna tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande i Detaljplan för
Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Servicenämnden, för kännedom
Utbildningsnämnden, för kännedom

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 33. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Kommunstyrelsen
§ 5 Interkommunal ersättning 2008
Information om långtidsuppföljning av grundskoleelever från och med årskurs 3
Namninsamling från föräldrar på Arkens förskola
Skolverkets beslut avseende fastställande av statsbidrag för maxtaxa och
kvalitetssäkrande
Servicenämnden
§ 6 Matkupongpriser i Lunds kommun 2008
Kommunala handikapprådet
Protokoll från rådets sammanträde den 4 december 2007
Växjö tingsrätt
Miljödomstolens beslut: att avskriva målet
Besiktningsprotokoll
Protokoll från besiktning av skolskjutshållplatser i Södra Sandby 071003
Protokoll från skolkonferensen
Uggleskolan 071120
Familjedaghemmen i Dalby 080130
Länsrätten i Skåne län
Underrättelse angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 34. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 20
Besluten avser personalärende och ekonomiärende
Delegat 31, 32, 33 och 37 rektorer inom team S Sandby, förteckning 21-26
Personalärende, beslut om anställning
Delegat 51, och 56 rektorer inom team Veberöd, förteckning 27-29
Personalärende, beslut om anställning och ledighet
Beslut om delegation av arbetsledaruppgifter
Delegat 41, 44, och 46 rektorer inom team Dalby, förteckning 30-37
Personalärende, beslut om anställning och lönesättning
Beslut om delegation av arbetsledaruppdrag

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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