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§ 14. BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Kristoffer Palmqvist (S) med Kenth
Andersson (S) som ersättare. Justering äger rum fredagen den 27 februari kl 15.00
på barn- och skolkontoret.
Ett extra ärende har tillkommit angående skolinspektionens tillsyn av barn- och
skolomsorgen i Lunds kommun. Ordföranden föreslår således att ärendet läggs till
dagordningen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att fastställa den justerade dagordningen.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 15. BSN Lund Öster
Månadsvis information om lokalsituationen för förskola och skola inom Barnoch skolförvaltning Lund Öster
Dnr 2009/0021
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse deaterad den 2 februari
2009.
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.
Beslutgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förlag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta vilket innebär
att lägga informationen till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

3

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2
2009-02-18

§ 16. BSN Lund Öster
Månadsrapport över antal placerade barn per avdelning i förskoleverksamheten samt kösituationen
Dnr 2009/0022
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 daterad den 3 februari 2009.
Beslutgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta vilket innebär
att lägga rapporten till handlingarna.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 17. BSN Lund Öster
Dnr 2008/0128
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Demokratisk vänster har i en
motion föreslagit Kommunfullmäktige att Lunds kommun snarast tar fram en
Kulturgaranti för Lunds skolor och förskolor som tillgodoser behovet av kultur för
alla barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 januari 2009.
Motion om Kultur i skolan daterad den 8 november 2008.
Barnkonventionen
Barnens rätt till kultur har vägts så högt att det finns inskrivet som egen punkt
(nummer 31) i Barnkonventionen. Där finns bland annat följande åtagande:
”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreationsoch fritidsverksamhet.”
Yrkanden
Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson (V), Tord Persson (S), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Charlotte Svanberg (M) och Mette-Maaria Lundström (FP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag vilket innebär
att som yttrande över remissen Motion om Kultur i skolan” överlämna
tjänsteskrivelsen i enlighet med vad som ovan anförts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Emma Bergingers (MP) med fleras yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att som yttrande över remissen Motion om Kultur i skolan” överlämna
tjänsteskrivelsen i enlighet med vad som ovan anförts.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 18. BSN Lund Öster
Årsredovisning 2008
Dnr 2009/0033
Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar årligen en sammanställning över ekonomiskt
resultat och verksamhetsresultat för kommunens samtliga verksamheter till
kommunfullmäktige i form av en årsredovisning. Varje nämnd lämnar sitt
bidrag till årsredovisning enligt de anvisningar, instruktioner och mallar
som kommunkontoret ger.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 11 februari
2009.
Årsanalys/redovisning 2008 för Barn och skolförvaltning Lund Öster
Nämndens ordförande har ordet
Förvaltningschefen har ordet
Verksamhetsredovisning
Ekonomisk redovisning
Miljöredovisning
Personalredovisning
Bilaga 1 - LundaEko
Bilaga 2 - Kvalitetsredovisning/Måluppfyllelse 2008
Barnkonventionen
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar.
Årsredovisningen ger en bild av och redovisar hur nämnden arbetar för att bedriva
så bra verksamhet som möjligt för barn och ungdomar inom nämndens
ansvarsområde.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Kristoffer Palmqvist (S) och Tord Persson (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag vilket innebär
att godkänna bilagda förslag till årsredovisning för år 2008 att översända till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordöranden ställer proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C), Kristoffer Palmqvists
(S) och Tord Persson (S) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
yrkandet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att godkänna bilagda förslag till årsredovisning för år 2008 att översända
till kommunstyrelsen.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 19. BSN Lund Öster
Begäran om överföring av resultat från 2008 till 2009
Dnr 2009/0034
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har att utifrån utfallet av 2008 års redovisning hos
kommunstyrelsen göra en framställning om överföring av årets ekonomiska resultat
till 2009. 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.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2009.
Redovisning av 2008:s ekonomiska utfall.
Skrivelse till kommunstyrelsen om överföring av budgetavvikelse 2008 till 2009.
Ansökan om ändring av utgiftsramen på investeringsbudgeten 2009.
Barnkonventionen
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar,
men i detta specifika ärende, som gäller det ekonomiska utfallet för 2008 och
överföring av resultatet till 2009, bedöms barnkonventionen ej vara relevant.
Yrkanden
Kenth Andersson (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag vilket innebär
att hos kommunstyrelsen anhålla om att 2008 års resultat efter korrigeringar –
4 144,9 tkr balanseras till 2009
att utgiftsramen i investeringsbudgeten för 2009 ökas med 2 853 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kenth Anderssons (S) och Inga-Kerstin
Erikssons (C) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet yrkandet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att hos kommunstyrelsen anhålla om att 2008 års resultat efter korrigeringar –
4 144,9 tkr balanseras till 2009
att utgiftsramen i investeringsbudgeten för 2009 ökas med 2 853 tkr.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 20. BSN Lund Öster
Svar till kommunrevisionen avseende granskning av övergripande samordning
gällande barn- och ungdomsfrågor
Dnr 2008/0138
Sammanfattning
Revisorerna i Lunds kommun har gett en fristående revisionsbyrå i uppdrag
granska samverkan mellan nämnderna i kommunen när det gäller barn- och
ungdomsfrågor. Nämnderna som har ingått i granskningen är: socialnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, barn och skolnämnd Lunds stad, barn- och
skolnämnd Lund Öster samt utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2009.
Kommunrevisionens rapport
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta vilket innebär
att fastställa ovanstående redovisning angående genomförda åtgärder med
anledning av synpunkter i rapport om övergripande samordning gällande barn
och ungdomsfrågor.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att fastställa ovanstående redovisning angående genomförda åtgärder med
anledning av synpunkter i rapport om övergripande samordning gällande barn
och ungdomsfrågor

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 21. BSN Lund Öster
Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad, Lunds kommun
Dnr 2007/0119
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt Detaljplan för del av Hällestad 8:144, Lunds
kommun, utställningshandling, för yttrande senast 2009-02-16. Detaljplanens syfte
är att pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse utmed Lärarvägen inom
del av Hällestad 8:144.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2009-01-19.
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad,
Lunds kommun – underrättelse – utställning daterad 2009-01-16.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 105/2008-08-20.
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad,
Lunds kommun, samrådshandling upprättad 2008-04-25.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 107/2007-08-22.
Utbildningsnämndens beslut § 156/07 samt § 123/08.
Barnkonventionen
I detaljplanen finns upptaget trafiksäkra övergångar samt att anslutningar till gångoch cykelvägar mot skolan och rekreationsområden planeras vilket ger
förutsättningar för att barnen ska kunna röra sig på ett trafiksäkert sätt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta vilket innebär
att tillstyrka Detaljplan för del av Hällestad 8:144 utan erinran.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att tillstyrka Detaljplan för del av Hällestad 8:144 utan erinran.

Beslut expedieras till:
Akten
Stadsbyggnadskontoret

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 22. BSN Lund Öster
Förlängning av skolskjutsavtal
Dnr 2006/0009
Sammanfattning
Skolskjutsavtalet för trafikpaketet Öster, (Dalby, Genarp, Södra Sandby och
Veberöd) mellan Lunds kommun och Bergkvarabuss AB, organisationsnummer
556294-9973, går ut 2010-06-30. Om parterna så överenskommer kan avtalstiden
förlängas ytterligare med maximalt två år, det vill säga avtalet upphör senast 201206-30. Senast 12 månader före avtalstidens utgång ska optionen avropas, vilket görs
i denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2009-01-28
Barn- och skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse 2006-01-05
Barn- och skolnämnd Östers beslut 2006-01-25 § 11, trafikpaketet Öster
Yrkanden
Kristoffer Palmqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag vilket innebär
att utnyttja optionsrätten att förlänga avtalstiden för skolskjutsarna till 2012-06-30,
med Bergkvarabuss AB, organisationsnummer 556294-9973
att uppdra åt förvaltningen att meddela nämndens beslut till Bergkvarabuss AB
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristoffer Palmqvists (S) yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att utnyttja optionsrätten att förlänga avtalstiden för skolskjutsarna till 2012-06-30,
med Bergkvarabuss AB, organisationsnummer 556294-9973
att uppdra åt förvaltningen att meddela nämndens beslut till Bergkvarabuss AB

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
Bergkvarabuss AB
Tekniska förvaltningen

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________
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§ 23. BSN Lund Öster
Anmälan av inkomna skrivelser
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Kommunfullmäktige
§ 245 Carl-Fredrik Lidéns (KD) avsägelse av uppdrag som ledamot i BSN Lund
Öster.
§ 246 Förslag till bidragsregler för enskilda förskolor och fristående grundskolor
inklusive barnomsorg.
§ 257 Framställan om fortsatt försöksverksamhet med lokal styrelse.
Kommunstyrelsen
§ 329 Förslag till nya bidragsregler för enskilda förskolor och fristående
grundskolor inklusive barnomsorgen.
Bilaga 145 Förslag till nya bidragsregler för enskilda förskolor och fristående
grundskolor inklusive barnomsorg.
Skolverket
Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna: ansökan för 2009 och
uppföljning av hösten 2008.
Skolinspektionen
Ansökan från JENSEN education college AB om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola, åk 1 – 9, i Lunds
kommun.
Kommunala handikapprådet
Protokoll från kommunala handikapprådets sammanträde den 3 december 2008.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet
Skrivelse till Barn- ochskolnämnd Lund Öster angående utvärdering av
läsutvecklingsschemat LUS.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att uppdra förvaltningen att genomföra utvärdering vad gäller socialdemokraternas,
vänsterpartiets och miljöpartiets förslag angående läsutvecklingsschemat LUS.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 24. BSN Lund Öster
Anmälan av delegerade beslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärende: Beslut tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal
Övrigt: Beslut om delegation till anställd inom Barn- och skolförvaltning Lund
Öster. Beslut om kurser och konferenser för personal på Barn- och skolförvaltning
Lund Öster.
Delegat 40, 41, 43, 46 och 47 inom team Dalby, förteckning 2-7
Personalärenden: Beslut om anställning och lönesättning.
Skoleärenden: Beslut om förtur till förskola.
Delegat 32, 34 och 37 inom team Södra Sandby, förteckning 8-10
Personalärenden: Beslut om anställning och lönesättning.
Skoleärenden: Beslut om extra insatser till barn med behov av särskilt stöd. Beslut
om resurs till barn.
Delegat 51, 52, 53, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 11- 21
Personalärenden: Beslut om anställning och lönesättning. Beslut om tjänstledighet.
Beslut om att Göran Svensson är tillförordnad rektor tillika verksamhetschef från
den 22 januari 2009 till den 6 februari 2009.
Skoleärenden: Beslut om tillsyn på fritidshemmet. Beslut om placering av elev i
särskild undervisningsgrupp. Beslut om mottagande av elev som hör till en annan
kommun. Beslut om tillåtelse för elev att fullgöra skolplikt i annan kommun.
Delegat 62 inom team Genarp, förteckning 22-29
Personalärenden: Beslut om anställning och lönesättning. Beslut om att Inga-Lill
Olofsson övertar rektors ansvar för skolår 6-9 och Karin Jansson övertar rektors
ansvar för skolår 3-5 under perioden 9 januari 2009 till den 18 januari 2009.
Beslut om att Eva Härstedt kommer att inom sin tjänst ansvara för skolår 3-5 på
Häckebergaskolan under 090201-090430. Beslut om att Karin Jansson kommer att
inom sin tjänst ansvara för skolår 3-5 på Genarps skola under 090201-090430.
Beslut om att Lise-Lotte Lindén kommer att ansvara för Enestugans förskola
under 090201-090430. Beslut om att Åse Olsson kommer att ansvara för
Genathorps och Welins förskola samt familjedaghem under 090201-090430.
Beslut om att Åse Olsson kommer att ansvara för dagbarnvårdargruppen i Genarp
under 090201-090430.
Skolärenden: Beslut om längre ledighet. Beslut om extra insatser till barn med
behov av särskilt stöd.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga ovan anmälda delegerade beslut till handlingarna.

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 25. BSN Lund Öster
Informationsärende
Skolinspektionens tillsyn i Lunds kommun
Skolinspektionen avser att genomföra intervjuer med förvaltningschef och
utvecklingsledare på Barn- och skolförvaltning Lund Öster samt med Barn- och
skolnämnd Lund Öster under maj 2009. Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att föreslå skolinspektionen att dessa intervjuerna ska genomföras den 5 maj 2009.
Vidare avser skolinspektionen även att genomföra en gemensam genomgång av
rörande återföring av resultat för kommunen. Det kommer att bli en gemensam
genomgång för nämndernas politiker, förvaltningar och skolledare då också
skolinspektionens beslut och rapport överlämnas. Barn- och skolnämnd Lund Öster
beslutar att föreslå övriga nämnder att denna genomgång ska ske den 21 augusti
2009.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att föreslå skolinspektionen att intervjuer med Barn- och skolförvaltning Lund
Öster samt med Barn- och skolnämnd Lund Öster genomförs den 5 maj 2009 samt
att meddela skolinspektionen att passande datum för Barn- och skolnämnd Lund
Öster gällande gemensam genomgång rörande återföring av resultat samt
överlämnande av skolinspektionens beslut och rapport är den 21 augusti 2009.
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Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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