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Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid:

Skolmatsalen på Killebäckskolan i Södra Sandby, kl 18.30 – 20.35

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (fp), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c)1:e vice ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Mats Arenander (m)
Per Jakobsson (m)
Torsten Czernyson (kd)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

PersonalFöreträdare

Övriga
närvarande:

Charlotte Svanberg (m) tjänstgör för Astrid Rugsveen (m)
Inger Rosenkvist (fp)
Roger Niklewski (c)
Adena Nilsson (s)
Eva Strand (s)
Margareth Hansson (s)

Per Måsbäck
Gabor Tilesch

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Lars Persson utvecklingsledare på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Britten Kvist nämndsekreterare

Justering:

Kristoffer Palmqvist (s) med Tord Persson (s) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, fredagen den 9 maj 2008 kl 08.30

Underskrifter:

Sekreterare

............................................................. Paragrafer: §§ 69-78
Britten Kvist

Ordförande

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

Justerare

..........................................................
Tord Persson (s)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6
2008-05-07

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-05-07
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-05-12

Datum då
anslaget tas ned: 2008-06-02

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

Underskrift:

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

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 69. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Kristoffer Palmqvist (s) med Tord Persson (s)
som ersättare. Justering äger rum dagen fredagen den 9 maj kl 08.30 på barn- och
skolkontoret.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.
Sammanträdet ajourneras kl 18.40 – 19.10 för information om Byskolans
demokratiprojekt.
Projektledarna Ulrika Ryan och Inger Nilsson samt elever från Byskolans
kompisråd informerar om Byskolans Genusprojekt, ett projekt som bedrivits under
två år.
Slutrapport om arbetet kommer att vara färdigställd till hösten och rapporten
kommer att vara tillgänglig på Lunds kommuns hemsida.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 70. BSN Lund Öster
Ändring av förläggning av nämndens arbetsutskott i maj
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att nämndens arbetsutskott den 21 maj 2008 flyttas till den 28 maj 2008.
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 71. 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 inom Barn- och skolnämnd Lund Öster.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 15 april 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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§ 72. 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 22 april 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 73. BSN Lund Öster
Almbackens förskola, Stekeln 67:1 Almbacksvägen, investeringsprövning
Dnr 2008/0058
Sammanfattning
Behovet av förskole/skolplatser i Södra Sandby är fortsatt stort. Då flera tomtärenden inväntar beslut i olika former och tidsperspektivet för dessa är osäkra så
har Team Södra Sandby framfört krav på en snabb lösning av det akuta läget med
förskole/skolplatser i Södra Sandby. Bakgrunden är att man under flera år trängt
ihop sig i väntan på att en långsiktig lösning ska färdigställas.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 15 april 2008.
Barnkonsekvensanalys
Det är vår bedömning att förslaget till om fyra nya avdelningars förskola i
paviljong innebär att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet.
Projektet innebär att antalet platser i förskoleverksamhet alternativt skolmöjligheter
i Södra Sandby ökar samt att förskoleplatser kan erbjudas på flera olika
geografiska platser i Södra Sandby.
Yrkanden
Kristoffer Palmqvist (s), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Per Jakobsson (m) yrkar att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna planeringen av fyra paviljonger vid Almbacksvägen i Södra Sandby,
att tillskriva Utbildningsnämnden att budgetramen för Barn- och skolnämnd Lund
Öster avseende år 2008 utökas för täckning av Almbackens hyra- och kapitaltjänstkostnader att finansieras genom disposition år 2008 ur medel avsatta för
åtgärder enligt lokalplanen med full helårseffekt från och med 2009,
att tillskriva Utbildningsnämnden med begäran om disposition av medel för
inventarieinköp för nystart av fyra avdelningars förskola, samt
att tillskriva Utbildningsnämnden med begäran om en utredning över förskole/
skolsituationen i Södra Sandby i syfte att dels uppfylla lagkraven på en förskole/
skolverksamhet, dels att få verksamheter utifrån de pedagogiska krav som ställs
idag på alla enheter i Södra Sandby, och dels att utröna hur barnens/elevens väg
genom förskole- och skolväsendet kan se ut i Södra Sandby.
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Rektorer Södra Sandby
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

6

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6
2008-05-07

§ 74. BSN Lund Öster
Vision Påskagänget III. Skolbyggnad på Påskagänget
Dnr 2007/0171
Sammanfattning
I den blivande nya stadsdelen Påskagänget i Dalby, etapp III ska en stor skolanläggning byggas. Byggnaden planeras rymma verksamhet för både förskola och
grundskolans samtliga årskurser. En skola i denna storlek ställer krav på förutseende i planeringen samtidigt som det öppnar möjligheter för nytänkande. För att
se denna skola som en resurs för framtiden och för Lunds östra delar har Barn- och
skolförvaltning Lund Öster tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen arbetat
fram en vision av en skolanläggning för framtiden med flera användningsområden.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 22 april 2008
Skrivelsen ”Påskagänget - Vision skola = kulturhus”
Yrkanden
Torsten Czernyson (kd), Emma Berginger (mp), Hanna Gunnarsson (v), IngaKerstin Eriksson (c), Per Jakobsson (m), Mats Arenander (m) och Tord Persson (s)
yrkar att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att tillskriva
Utbildningsnämnden med begäran att i kommande programarbete inkludera
Påskagänget – Vision skola samt att informera Kommunstyrelsen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att tillskriva Utbildningsnämnden med begäran att i det kommande program- och
skissarbetet inkludera ”Påskagänget - Vision skola = Kulturhus” samt
att informera Kommunstyrelsen om ”Påskagänget - Vision skola = kulturhus”.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden
Skolledare Lund Öster
Stadsbyggnadskontoret

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 75. BSN Lund Öster
Rapport: Uppföljning av femårsverksamheten på Uggleskolan
Dnr 2007/0012
Sammanfattning
I november 2006 beslöt nämnden att femårsverksamheten vid Fågelsångs förskola
under läsåret 2007-2008 skulle bedrivas i lokaler inne på Uggleskolan.
Förvaltningen har följt upp beslutet och har upprättat en enkät med frågor kring
verksamheten som föräldrarna har fått besvara. Sammanställning av enkätsvaren
redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 21 april 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Skolkonferens Uggleskolan
Skolledare Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 76. BSN Lund Öster
Svar på skrivelse från föräldrarepresentant angående införande av direkt
skolpeng
Dnr 2008/0059
Sammanfattning
En föräldrarepresentant i skolkonferensen för Hallonbackens förskola i Södra
Sandby har framfört synpunkter på införande av direkt skolpeng och vill veta vilka
konsekvenser det får för barn och personal på Hallonbackens förskola.
I förvaltningens tjänsteskrivelse redovisar förvaltningen faktauppgifter om
Hallonbackens internbudget 2008.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 23 april 2008
Carolina Nordbecks (fp) förslag till svar på skrivelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till eget förslag till svarsskrivelse.
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp) yrkar att
förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar samt yrkar avslag på ordförandens
förslag till svarsskrivelse.
Per Jakobsson (m), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Charlotte Svanberg (m) yrkar
bifall till ordförandens förslag till svarsskrivelse samt yrkar att förvaltningens
tjänsteskrivelse ska bifogas svaret.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Tord Persson (s) med fleras yrkande om
bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att Barn- och skolnämnd Lund
Öster beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordförande proposition på eget förslag till svarsskrivelse och finner
att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Öster godkänner följande propositionsordning

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Ja för bifall till ordförandens förslag till svarsskrivelse
Nej för avslag på detsamma

Ledamot
Charlotta Svanberg (m)
Mats Arenander (m)
Per Jakobsson (m)
Inga-Kerstin Eriksson (c)
Torsten Czernyson (kd)
Tord Persson (s)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)
Carolina Nordbeck (fp)
Summa

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

5

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens med fleras
yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som svar på skrivelse från föräldrarepresentant i skolkonferensen på förskolan
Hallonbacken översända ordförandens skrivelse jämte förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Tord Persson (s), Hanna Gunnarsson (v) och Emma Berginger (mp)
reserverar sig mot Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut till förmån för eget
yrkande.
Beslut expedieras till:
Föräldrarepresentant i skolkonferensen på Hallonbacken
Rektor och biträdande rektor på Bys ansvarsområde
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 77. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 85 Helena Björnstedts medborgarförslag angående normen för elevers rätt till
skolskjuts
Kommunstyrelsen
§ 108 Överföring av budgetavvikelser för 2007-2008
§ 117 Rapport granskning intern kontroll 2007 samt handlingsplan internkontroll
2008 för Lunds kommun
Servicenämnden
§ 37 Yttrande över BSN Lunds Östers skrivelse från Tord Persson (s) avseende
tomten med beteckningen Sandby 64:1
Södra Sandby församling
AU § 23 Försäljning av kyrkogårdsmark Sandby 64:1
Utbildningsnämnden
§ 40 Förslag till upphävande av beslut om driftsanslag för etapp 1-2 av
Svaleboskolan – tegelstugan 2008-2010 respektive begäran om tilläggsanslag för
2008
Remiss: Yttrande över ansökan från JENSEN education AB om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Lunds
kommun
Protokoll från skolkonferensen
Dalby:
Nyvångs ansvarsområde 080211
Hagens och Torna Hällestad förskolor 080403
Veberöd:
Lokalstyrelse 080310
Idala förskola 071113
Tegelstugans förskola 080226
Övrigt
Teamsamordnarna inom BSN Lund Öster: Angående remissförfarande inför
beslut till organisation för modersmålsundervisning
Roger Niklewski (c): Mathanteringen på Hagens förskola
Inga-Kerstin Eriksson (c) och Roger Niklewski (c): Kvalitetsredovisning och
arbetsplaner

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 78. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 90
Besluten avser personalärende och ekonomiärende
Delegat 51, 52, 55, 56 och 57 rektorer inom team Veberöd, förteckning 91-100
Personalärende, beslut om anställning
Överlåtelse av medicinskt ledningsansvar från rektor till skolöverläkare fr o m
080101 t o m 081231
Delegat 31, 32, 33 och 37 rektorer inom team Södra Sandby, förteckning 101105
Personalärende, beslut om anställning
Delegat 40, 43 och 46 rektorer inom team Dalby, förteckning 106-110
Personalärende, beslut om anställning
Skolärenden
Beslut om ledighet för eleven NG
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Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

12

