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Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid:

Boklunden i Torna Hällestad, kl 17.30 – 18.50

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)
Per Jakobsson (m)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (s)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare
Martin Cruce (c) tjänstgör för Fredrik Lidén (kd)
Ersättare

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Lars Persson (m)
Charlotte Svanberg (m)
Mette-Maaria Lundström (fp)
Jenny Sundberg (fp)
Inger Rosenkvist (fp) kom § 176 Kl 18.30
Adena Nilsson (s)
Ronny Hansson (s)
Eva Strand (s)
Margreth Hansson (s)
Fanny Söderkvist (mp)

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Anna Holmgren, ekonom barn- och skolförvaltning Lund Öster
Lars Persson utvecklingsledare på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Stina Bergström, nämndsekreterare
Britten Kvist, nämndsekreterare

Justering:

Tord Persson (s) med Per Jakobsson (m) som ersättare

Tid och plats
För justering:

Barn- och skolkontoret, onsdagen den 17 december 2008 kl 10.00

Underskrifter:

Sekreterare ........................................................... Paragrafer: §§ 165-177
Stina Bergström

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

Justerare

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

Tord Persson (s)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2008-12-10
Datum då
anslaget sätts upp: 2008-12-18

Datum då
anslaget tas ned: 2009-01-09

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

Underskrift:

.............................................................
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§ 165. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tord Persson (s) med Per Jakobsson (m) som
ersättare. Justering äger rum onsdagen den 17 december kl 10.00 på Barn- och
skolkontoret i Södra Sandby.
Föredragningslistan fastställs enligt utsänd kallelse.
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§ 166. BSN Lund Öster
Månadsvis information om lokalsituationen för förskola och skola inom Barnoch skolförvaltning Lund Öster
Dnr 2008/0007
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få månatlig information om lokalsituationen för förskola
och skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 november 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
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§ 167. 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 den 25 november 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 168. BSN Lund Öster
Yttrande över remissen: Förslag till skolplan för Lunds kommun
Dnr 2008/0116
Sammanfattning
Barn och skolnämnd Lund Öster har för yttrande mottagit Remissförslag till
skolplan för Lunds kommun. Förslaget till skolplan bärs av en framåtsyftande
politisk vilja till fortsatt utveckling av verksamheten. Skolplanen beskriver
inriktningen för den kommunala skolan. Den identifierar och tydliggör de åtgärder,
prioriterade områden som behövs för att skolan ska nå målen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 november 2008.
Remissförslag till skolplan för Lunds kommun
Barnkonsekvensanalys
Framlagda synpunkter i yttrandet syftar till att öka verksamheternas möjlighet att
leva upp till Barnkonventionen. Yttrandet bygger på forskning och professionell
erfarenhet.
Yttrandet ser till barns och ungas bästa sätts i främsta rummet.
Yrkande
Carolina Nordbeck (fp), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Astrid Rugsveen (m) yrkar
att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att överlämna Barn- och
skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse till kommunkontoret utan eget
ställningstagande.
Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s) och Emma Berginger (mp) yrkar bifall till
Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Vidare yrkar Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s) samt Emma Berginger (mp)
tillägg till skolplanen enligt följande:
- Dokumentet betraktas som ett styrinstrument med två delar, mål och
utvecklingsområden.
- Målen i skolplanen kompletterar och samverkar med EVP-målen och riktas till
nämnderna
- Utvecklingsområdena uttrycker insatser/åtgärder i verksamheterna för att nå
målen.
Denna del riktas till skolledare, pedagoger och övrig personal.
Ändringar/tillägg i måldelen, sidan 3.
Stycke 2
Ändring mening 1
”Skolan skall stödja ett livslångt lärande som en del i samhällets utveckling”.
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Ändring mening 2
"Eleverna ska engageras i och ha inflytande över planering...".
Tillägg efter mening 2
”Eleverna skall ha en rimlig arbetsdag, policy för läxor ska finnas.”
”Skolan skall vara integrerad med fritidshemsverksamhet”
Stycke 3
Tillägg efter mening 1
”Skolan skall verka för aktiv flerspråkighet bl a genom modersmålsundervisning,
modersmålsstöd, modersmålsträning, studiehandledning på elevers modersmål och
försök med flerspråkig undervisning.”
Stycke 4
Tillägg sist
” Kultur och konstnärliga uttryck skall genomsyra skolan”
Stycke 6
Tillägg sist
"Stereotypa könsroller ska konsekvent motarbetas. Skolan ska vara en god social
miljö där alla trivs och känner trygghet. Sexualundervisning anpassad efter
elevernas ålder ska fortlöpande bedrivas. Homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners situation ska särskilt belysas.”
Stycke 7
Tillägg
”Detta arbete ska drivas av en gemensam funktion för forskningsbaserad
utveckling med praktisk tillämpning”
Stycke 9
Tillägg
"Därför är det viktigt att nya skolor tidigt i planprocessen ges en lämplig
placering."
Stycke 10
Tillägg sist
Skolan skall arbeta för god hälsa och hållbar utveckling. Alla elever skall dagligen
erbjudas fysisk aktivitet.” Skolmaten skall vara god och näringsriktig.”
Ändringar/tillägg i åtgärdsdelen , sidan 4.
Områden
Kunskap
Praktiskt och teoretiskt intresserade elever…
Ändras till
”Alla elever…”
Strykes
”Spetsutbildningar inom olika ämnesområden."
Öppenhet
Samarbete med Lunds Universitet
Ändras till
”Samarbete med universitet och högskolor”
Deltagande
Tillägg
”Föräldrar har inflytande genom nära kontakt med skolan”
_______________________________________________________________________________
Justerare
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Indikatorer
Kunskap
Alla elever uppnår minst godkänt i alla ämnen
Ändras till
”Alla elever uppnår de egna målen”
Kompetens
Tillägg
”Det finns en gemensam utvecklingsenhet”
Ajournering begärs för partiöverläggningar.
Carolina Nordbeck (fp) yrkar avslag på Hanna Gunnarssons (v), Tord Perssons (s)
och Emma Bergingers (mp) yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Carolina Nordbecks (fp) att överlämna Barn- och skolförvaltning
Lund Östers tjänsteskrivelse till kommunkontoret utan eget ställningstagande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att överlämna Barn- och
skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse till kommunkontoret utan
eget ställningstagande.
Reservation
Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s) och Emma Berginger (mp)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Förslag till tillägg.
Vi har valt att förhålla oss till förslaget till skolplan för Lunds kommun enligt
följande:
-

Dokumentet betraktas som ett styrinstrument med två delar, mål och
utvecklingsområden.
Målen i skolplanen kompletterar och samverkar med EVP-målen och riktas till
nämnderna
Utvecklingsområdena uttrycker insatser/åtgärder i verksamheterna för att nå
målen.
Denna del riktas till skolledare, pedagoger och övrig personal.
Ändringar/tillägg i måldelen, sidan 3.
Stycke 2
Ändring mening 1
”Skolan skall stödja ett livslångt lärande som en del i samhällets utveckling”.
Ändring mening 2
"Eleverna ska engageras i och ha inflytande över planering...".
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Tillägg efter mening 2
”Eleverna skall ha en rimlig arbetsdag, policy för läxor ska finnas.”
”Skolan skall vara integrerad med fritidshemsverksamhet”
Stycke 3
Tillägg efter mening 1
”Skolan skall verka för aktiv flerspråkighet bl a genom modersmålsundervisning,
modersmålsstöd, modersmålsträning, studiehandledning på elevers modersmål och
försök med flerspråkig undervisning.”
Stycke 4
Tillägg sist
” Kultur och konstnärliga uttryck skall genomsyra skolan”
Stycke 6
Tillägg sist
"Stereotypa könsroller ska konsekvent motarbetas. Skolan ska vara en god social
miljö där alla trivs och känner trygghet. Sexualundervisning anpassad efter
elevernas ålder ska fortlöpande bedrivas. Homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners situation ska särskilt belysas.”
Stycke 7
Tillägg
”Detta arbete ska drivas av en gemensam funktion för forskningsbaserad
utveckling med praktisk tillämpning”
stycke 9
Tillägg
"Därför är det viktigt att nya skolor tidigt i planprocessen ges en lämplig
placering."
Stycke 10
Tillägg sist
Skolan skall arbeta för god hälsa och hållbar utveckling. Alla elever skall dagligen
erbjudas fysisk aktivitet.” Skolmaten skall vara god och näringsriktig.”
Ändringar/tillägg i åtgärdsdelen , sidan 4.
Områden
Kunskap
Praktiskt och teoretiskt intresserade elever…
Ändras till
”Alla elever…”
Strykes
”Spetsutbildningar inom olika ämnesområden."
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Öppenhet
Samarbete med Lunds Universitet
Ändras till
”Samarbete med universitet och högskolor”
Deltagande
Tillägg
”Föräldrar har inflytande genom nära kontakt med skolan”
Indikatorer
Kunskap
Alla elever uppnår minst godkänt i alla ämnen
Ändras till
”Alla elever uppnår de egna målen”
Kompetens
Tillägg
”Det finns en gemensam utvecklingsenhet”

Carolina Nordbeck (fp), Per Jakobsson (m), Mats Arenander (m), Astrid
Rugsveen (m), Inga-Kerstin Eriksson (c) och Martin Cruce (c) reserverar
sig.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
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§ 169. BSN Lund Öster
Plan för intern kontroll 2009
Dnr 2008/0135
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster skall svara för att det finns en fungerande intern
kontroll inom nämndens verksamhetsområde. Enligt reglemente skall nämnden
varje år upprätta en handlingsplan för den interna kontrollen. Den ska omfatta de av
kommunstyrelsen fastställda kommungemensamma kontrollmålen och de
nämndspecifika kontrollmål som varje nämnd är skyldiga att fastställa utifrån en
risk- och konsekvensanalys utifrån verksamheten. Planen följs upp genom en
granskningsrapport vid årets slut.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2008-11-18.
Kommunstyrelsens beslut om kommungemensamma kontrollmål, 2008-11-06 §
271. Reglemente för intern kontroll
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att fastställa handlingsplan för intern kontroll 2009
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 170. BSN Lund Öster
Rapport om genomförd intern kontroll 2008
Dnr 2008/0179
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster antog 2007-12-12, § 174 handlingsplan för intern
kontroll 2008. Planen följs upp genom att en rapport om genomförd intern kontroll
lämnas vid årets slut. Rapporten skall vidarebefordras till kommunstyrelsen efter
nämndens behandling.
Handlingsplanen har följts och samtliga kontrollmål har granskats utan
anmärkningar.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2008-11-18.
Handlingsplan för internkontroll 2008 för barn- och skolnämnd Lund Öster.
Kommunstyrelsens beslut om kommungemensamma kontrollmål 2008, 2007-11-29
§ 320.
Barnkonsekvensanalys
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…
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar och
den interna kontrollen syftar till att säkerställa att medlen används enligt gällande
regler.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 171. BSN Lund Öster
Bokslutsprognos 2008.
Dnr 2008/0046
Sammanfattning
Samtliga nämnder och styrelser i Lunds kommun skall lämna en bokslutsprognos
för år 2008. För Barn- och skolnämnd Lund Öster visar prognosen att verksamheten
kommer att hamna på ett underskott om 4,1 mkr.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers Bokslutsprognos daterad 2008-11-30
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2008-12-09.
Skrivelse till Kommunstyrelsen 2008-12-09
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i Barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar. I
de fall vidtagna åtgärder beror på att intäkterna i form av barn- och eller elevpeng
inte anses motsvara verksamhetens behov måste skolledningen noga följa
utvecklingen i verksamheten.
Yrkanden
Kenth Andersson (s) och Inga – Kerstin Eriksson (c) yrkar att nämnden beslutar att
godkänna bokslutsprognosen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att godkänna bokslutsprognosen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 172. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunstyrelsen
§ 271 Kommungemensamma kontrollmål 2009
Kommunfullmäktige
Motion om kultur i skolan
Skolverket
Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa,
skriva och räkna
Utbildningsnämnden
§ 122 Fastställande av ersättningsbelopp för modersmålsstöd i förskola samt
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i grund- och
gymnasieskola för vårterminen 2009
§ 123 Fördelning av anslag till förskolor och grundskolor enligt modell för
gemensam investeringsprövning
§ 125 Investeringsplan 2009-2014 för Lunds förskolor och skolor
Kommunala Handikapprådet
Protokoll från rådets sammanträde den 28 oktober 2008
Sveriges kommuner och Landsting
Remiss av NEXT-rapporten: Att följa barns tillväxt
Skolinspektionen
Regelbunden tillsyn i Lunds Kommun
Protokoll från skolkonferensen
Södra Sandby: Skolkonferensen på Österskolan 081007
Stinsen och Nyponbacken 081009
Dalby:
Hagalunds ansvarsområde 080929
Familjedaghem i Dalby
Veberöd:
Lokal styrelse 080922
Skolväsendets överklagandenämnd
Beslut: Nämnden upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till
Sjöbo kommun för erforderlig behandling
Skolinspektionen
Anmälan om kränkande behandling och rätten till stöd för grundskoleelev i
Nyvångsskolan, Lunds kommun. Dnr 2008/0097
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§ 173. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 208
Besluten avser personalärende och ekonomiska ärenden
Delegat 51, 53, 56 och 57 rektorer inom team Veberöd, förteckning 209-217
Personalärende:Beslut om anställning och lönesättning
Beslut om arbetsledaruppdrag för Annica Cederberg för tiden 081127
Skolärenden: Beslut om utökad tillsyn på fritidshem högst 1 tim före resp efter
ordinarie öppettider samt ledighet för elev
Delegat 61 och 63 rektor inom team Genarp, förteckning 218-219
Personalärende:Beslut om anställning och lönesättning
Delegat 31, 32 och 37 rektor inom team Södra Sandby, förteckning 220-223
Personalärende: Beslut om anställning, lönesättning och tjänstledighet
Avvikelserapport inom skolhälsovården
Delegat 40, 41, 44, 46 och 47 rektorer inom team Dalby, förteckning 224-231
Personalärende: Beslut om anställning och lönesättning
Skolärende: Beslut om beviljad ledighet för eleverna EM, NG
Beslut om befrielse obligatoriska ämne
Övrigt, förteckning 232
Skoldirektörs Sten-Bertil Olssons delegationsbeslut avseende att bekosta
handikappanpassning av lokaler på Stinsens förskola, att ställa 200 tkr till
Lundafastighet för anpassning, att utöka budgetramen för BSN Lund Öster med
20 tkr med full helårseffekt fr o m 2009
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§ 174. BSN Lund Öster
Yttrande över kränkande behandling, Nyvångskolan
Dnr 2008/0109
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har den 4 november 2008 mottagit begäran om
yttrande över anmälan om kränkande behandling vid Nyvångskolan. Barn- och
skolnämnd Lund Öster ombeds att till Barn och elevombudet yttra sig över
uppgifterna i anmälan.
Beslutsunderlag
Barn och elevombudets begäran om yttrande av den 4 november 2008
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 november 2008
samt rektors redogörelse av den 24 november 2008.
Yrkanden
Per Jakobsson (m) och Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att nämnden beslutar att som
yttrande över anmälan översända rektors redogörelse till Barn- och elevombudet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att som yttrande över anmälan översända rektors redogörelse till Barn- och
elevombudet
Beslut expedieras till:
Barn- och elevombudet
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§ 175. BSN Lund Öster
Yttrande över Skolinspektionens beslut angående bristande stöd,
Uggleskolan
Dnr 2007/0163
Sammanfattning
Skolinspektionen riktar kritik mot Lunds kommun för att inte ha levt upp till
författningarnas krav avseende elevers rätt till stöd. Skolinspektionen följer upp
beslut i vilket det riktas kritik och Barn- och skolnämnd Lund Öster ombeds därför
att lämna redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.
Nämnden har att redovisa dels åtgärder i det aktuella ärendet och dels generella
åtgärder i utvecklande och förebyggande syfte.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut och begäran om redovisning av den 6 november 2008.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 november 2008
samt rektors redogörelse av den 24 november 2008.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (c) yrkar att nämnden beslutar att översända rektors
redogörelse till skolinspektionen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att översända rektors redogörelse till Skolinspektionen.
Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
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§ 176. BSN Lund Öster
Påskagänget III, F-9 skola.
Dnr 2007/0171
Sammanfattning
Tjänstemän på Barn- och skolförvaltningen Lund Öster,
Lokalförsörjningsenheten på Utbildningskansliet samt Kultur och
fritidsförvaltningen har i samverkan utarbetat ett program där skola och kultur
kan samspela i en lärandeprocess och erbjuda ett helhetskoncept för skola,
idrott, kultur och fritid i Dalby.
Elin Ejsing projektchef på Lokalförsörjningsenheten informerar om skoltomten och
om idéerna till ett lokalprogram som kan ligga till grund för en idétävling.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut av den 23 januari 2008 § 6
Information från Elin Ejsing, utbildningsförvaltningen daterad 081201
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 december 2008
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 177. BSN Lund Öster
Val av adjungerade i skolkonferensen efter Torsten Czernyson (kd) och
Roger Niklewski (c)
Dnr 2007/0004
Sammanfattning
Roger Niklewski (c) och Torsten Czernyson (kd) har avsagt sig sina
uppdrag i Barn- och skolnämnd Lund Öster och nämnden har att utse
adjungerade i förskole- och skolkonferensen i Dalby, Genarp och Södra
Sandby.
Till adjungerad i förskole- och skolkonferenserna föreslås följande:
Inga-Kerstin Eriksson (c) som adjungerad i skolkonferensen på Hagen
och Torna Hällestad samt familjedaghem
Martin Cruce (c) som adjungerad i skolkonferensen på Genarps skola och
Häckebergaskolan samt som adjungerad i skolkonferensen på
Killebäckskolan och Revinge skola
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att till adjungerade i skolkonferenserna:
För Hagen och Torna Hällestad samt familjedaghem utse Inga-Kerstin
Eriksson (c).
För Genarps skola och Häckebergaskolan samt adjungerad i
skolkonferensen på Killebäckskolan och Revinge skola utse Martin
Cruce (c).

Beslut expedieras till:
Berörda skolledare

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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