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Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid:

Sammanträdesrummet på skolkontoret i Södra Sandby, kl 18.30 – 19.35

Ledamöter:

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) kom kl 18.15 § 68
Per Jakobsson (m)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare
Charlotte Svanberg (m) tjänstgör för Mats Arenander (m) kl 18.00-19.35 § 68
Roger Niklewski (c) tjänstgör för Torsten Czernyson (kd)
Ersättare

Övriga
närvarande:

Adena Nilsson (s)
Ronny Hansson (s)
Margareth Hansson (s)
Fanny Söderkvist (mp)

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Anna Holmgren, ekonom barn- och skolförvaltning Lund Öster
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

Roger Niklewski (c) med Tord Persson (s) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, fredagen den 25 april 2008 kl 09.00

Underskrifter: Sekreterare

Ordförande

Justerare

............................................................. Paragrafer: §§ 67-68
Britten Kvist

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

..........................................................
Roger Niklewski (c)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-04-23
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-04-28

Datum då
anslaget tas ned: 2008-05-20

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

Underskrift:

..............................................................................
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§ 67. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Roger Niklewski (c) med Tord Persson (s)
som ersättare. Justering äger rum fredagen den 25 april kl 09.00 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.
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§ 68. BSN Lund Öster
Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011 med budget 2009
Dnr 2008/0047
Sammanfattning
Varje nämnd skall göra en budgetframställning till Kommunstyrelsen. Nämnderna
har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och verksamhetsplan 2009 – 2011 med
budget 2009 från kommunkontorets ekonomiavdelning. Barn- och skolförvaltning
Lunds Östers förslag till budgetframställning följer den rubrikstruktur som
kommunstyrelsen anger.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslöt den 9 april 2008 § 56 att återremittera
ärendet till förvaltningen för att uppdateras med ny befolkningsprognos samt att
behandla ärendet på ett extra nämndsammanträde den 23 april 2008.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut av den 6 mars 2008 inklusive förslag till plattform för
budgetarbetet samt ekonomiska ramar för åren 2009-2011
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse av den 18 april 2008.
Barnkonventionen
Artikel 3 - Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet… Ökade resurser
gynnar barn och elever i Lunds kommun.
Yrkanden
Tord Persson (s) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar:
▪
att hos Kommunstyrelsen äska om utökad ram med ytterligare 2,2 miljoner
kronor för kvalitetssäkring
▪
att nämnden uttalar, i enlighet med Lunds kommuns utbildningspolitiska
program och i enlighet med nationella styrprogram samt i enlighet med
barnkonventionen, att inte genomföra besparingar för barn i behov av
särskilt stöd
▪
att bifalla förvaltningens tjänsteskrivelse.
Emma Berginger (mp) och Hanna Gunnarsson (v) instämmer i Tord Perssons (s)
yrkande.
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar:
▪
att hos Kommunstyrelsen äska om utökad budgetram med 4,5 miljoner kr
för att kompensera ökade kostnader på grund av bland annat inflation
▪
att för att möjliggöra en bra planering och god ekonomisk hushållning
måste barn- och skolnämnderna få besked om nivåerna för barn- och
elevpeng snarast
▪
att bifalla förvaltningens tjänsteskrivelse.
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Astrid Rugsveen (m) och Inga-Kerstin Eriksson (c) instämmer i Carolina
Nordbecks (fp) yrkande.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig för partiöverläggningar kl 19.00-19.15 och kl 19.20-19.30
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Carolina Nordbecks (fp) yrkande att hos
Kommunstyrelsen äska om utökad budgetram med 4,5 miljoner för att kompensera
ökade kostnader på grund av bland annat inflation och finner att Barn- och
skolnämnd Lund Öster beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordförande proposition på Carolina Nordbecks (fp) yrkande att
för att möjliggöra en bra planering och god ekonomisk hushållning måste barn- och
skolnämnden få besked om nivåerna för barn- och elevpeng snarast. Ordföranden
finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Tord Perssons (s) yrkande att nämnden uttalar,
i enlighet med Lunds kommuns utbildningspolitiska program och i enlighet med
nationella styrprogram samt i enlighet med barnkonventionen, att inte genomföra
besparingar för barn i behov av särskilt stöd. Ordföranden finner att nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Tord Perssons (s) yrkande att hos
Kommunstyrelsen äska om utökad ram med ytterligare 2,2 miljoner kronor för
kvalitetssäkring. Ordföranden finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner följande propositionsordning
Ja för avslag på Tord Perssons (s) yrkande
Nej för bifall till Tord Perssons (s) yrkande
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
Astrid Rugsveen (m)
X
Charlotte Svanberg (m)
X
Per Jakobsson (m)
X
Inga-Kerstin Eriksson (c)
X
Roger Niklewski (c)
X
Tord Persson (s)
X
Kristoffer Palmqvist (s)
X
Kenth Andersson (s)
X
Emma Berginger (mp)
X
Hanna Gunnarsson (v)
X
Carolina Nordbeck (fp)
X
Summa
6
5
Ordföranden finner att nämnden beslutar att avslå Tord Perssons (s) yrkande.
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Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna förvaltningens förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan
2009-2011 med budget 2009,
att hos Kommunstyrelsen äska om utökad budgetram med 4,5 miljoner kr för att
kompensera ökade kostnader på grund av bland annat inflation,
att hos Kommunstyrelsen äska om utökad budgetram med motsvarande de
kostnadsökningar som uppstår till följd av ökade It-kostnader,
att hos Kommunstyrelsen äska om utökad budgetram med 379 tkr för ökade
livsmedelskostnader,
att begära hos Kommunstyrelsen om utökad budgetram för en långsiktig
permanent finansiering för Gröna skolgårdar med 820 tkr årligen fr o m 2009,
att investeringsramen utökas med 1500 tkr för vardera år 2009, 2010 och 2011 för
utemiljö skolgårdar samt att driftsramen utökas med 227 tkr vardera år för
kapitaltjänstkostnaderna för investeringarna,
att nämnden uttalar, i enlighet med kommunens utbildningspolitiska program och i
enlighet med nationella styrprogram samt i enlighet med barnkonventionen, att inte
genomföra besparingar för barn i behov av särskilt stöd samt
att för att möjliggöra en bra planering och god ekonomisk hushållning måste barnoch skolnämnderna få besked om nivåerna för barn- och elevpeng snarast.
Reservationer
Tord Persson (s), Emma Berginger (mp) och Hanna Gunnarsson (v)
reserverar sig mot Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut och lämnar
skriftlig reservation enligt följande:
I BSN Lund Östers förvaltnings tjänsteskrivelse med förslag om behov för att
följa kommunens utbildningspolitiska program, samt Kommunfullmäktiges
beslutade mål pekar man på en alltför liten budgetram. Förvaltningens
skrivning är ett tydligt konstaterande om att beslutade mål inte kan uppnås
med den av den borgerliga majoritetens anvisade ram.
Det pekas på ett underskott på ca 6,7 miljoner kronor för 2009. Då är
undantagit en garanti för att nå målet i gruppstorlek inom förskolan. Den
borgerliga majoriteten vill inte garantera att stödet till barn med särskilda
behov kan undslippa besparingar. Enligt våra värderingar skall vi utforma en
organisation inom förskola och skola där resurser för barn och elever med
särskilda svårigheter i alla lägens skall värnas.
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Vi ser ett behov av ökad budgetram. Det framgår med all önskvärd tydlighet
av förvaltningens tjänsteskrivelse.
Till skillnad från majoriteten visar förvaltningen vilka konsekvenser politiska
beslut leder till.
Vi vill bland annat satsa på:
▪
Att ge barn med särskilda behov mer resurser.
▪
Kvalitet i skolmåltiderna.
▪
Barngrupper enligt beslutade mål.
▪
Ökad lärartäthet.
▪
Kontinuerlig kompetensutveckling av all personal.
▪
Möjlighet att sätta in vikarier från första dagen.
▪
Oförändrade avgifter i förskola, skolbarnsomsorg inklusive
klubbverksamhet.
Vi i oppositionen vill kraftigt protestera mot en befarad standardsänkning i
förskola/skola inom Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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