0
Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-10-21

Plats och tid:

Skolmatsalen på Byskolan i Södra Sandby, kl 18.30-21.08

Ledamöter:

Carolina Nordbeck (FP) ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (c) 1:e vice ordförande
Tord Persson (s) 2:e vice ordförande
Astrid Rugsveen (M)
Per Jakobsson (m)
Aleksander Mlynarczyk (kd)
Kristoffer Palmqvist (s)
Kenth Andersson (S)
Emma Berginger (mp)
Hanna Gunnarsson (v)

Tjänstgörande
ersättare

Lars Persson (M) tjänstgör för Mats Arenander (M)

Ersättare

Charlotte Svanberg (M)
Mette-Maaria Lundström (FP)
Martin Cruce (C)
Margreth Hansson (S)
Adena Nilsson (S)
Eva Strand (S)
Fanny Söderkvist (MP)

PersonalFöreträdare
Övriga
närvarande:

Justering:
Tid och plats
För justering:
Underskrifter:

Per Måsbäck

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef på barn- och skolförvaltning Lund Öster
Mari Holmgren, nämndsekreterare
Lars Persson, utvecklingsledare §§ 12 och 15
Per Jakobsson med Kenth Andersson som ersättare.

Barn- och skolkontoret, måndagen den 26 oktober kl 14.00
Sekreterare ...................................................................... Paragrafer: §§ 117-129
Mari Holmgren

Ordförande ....................................................................
Carolina Nordbeck (FP)

Justerare ...........................................................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-10-21

Barn- och skolnämnd Lund Öster

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Barn och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2009-10-21
Datum då
anslaget sätts upp:091027

Datum då
anslaget tas ned: 091118

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

Underskrift:

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

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

1

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-10-21

§ 117 BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Ärende 11, Principer för internbudget utgår och flyttas till nämndsammanträdet den
18 november.
Till att justera dagens protokoll utses Per Jakobsson (M) med Kenth Andersson
(S)som ersättare. Justering äger rum på Barn- och skolkontoret måndagen den 26
oktober kl 14.00.
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§ 118 BSN Lund Öster
Information om kris-och katastrofplan för Barn- och skolförvaltning Lund
Öster.
Dnr BSÖ 2009/0151
Sammanfattning
Alla förvaltningar ska ha en uppdaterad och aktuell kris- och katastrofplan. Efter
ett övningstillfälle hos enheten Trygghet, Hälsa, Säkerhet där kris- och
katastrofsamordnaren samt representanter från de fyra teamen deltog, har
förvaltning tagit fram en ny plan efter resultatet från övningen.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 september 2009.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers kris- och katastrofplan daterad 30
september 2009.
Barnkonsekvensanalys
Med god förberedelse kan akuta situationers utgång få en mindre påverkan på
elever och barns hälsa och skolgång.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S) bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga informationen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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§ 119 BSN Lund Öster
Månadsvis information om lokalsituationen för förskola/skola.
Dnr BSÖ 2009/0021
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och skola.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 oktober 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.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 120 BSN Lund Öster
Månadsrapport över antal inskrivna barn i förskoleverksamheten.
Dnr BSÖ 2009/0022
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få rapport över antal inskrivna barn per avdelning
i förskoleverksamheten samt antal barn per by i nettokö och bruttokö per den 15:e i
aktuell månad med behov av plats inom 3 månader samt personaltätheten i
förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 5 oktober 2009.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 121 BSN Lund Öster
Månatlig uppföljning för de ansvarsområden som prognostiserar underskott
2009.
Dnr BSÖ 2009/0109
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade 2009-04-22, § 50 beslut om att Veberöds
grundskolor och förskolor samt Nyvångs grundskola ska lämna månatliga
budgetuppföljningar med redogörelse för vidtagna åtgärder. Förvaltningen har
begärt in motsvarande uppgifter från samtliga områden som prognostiserar
underskott för 2009.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 14 oktober 2009.
Åtgärdsrapporter från ansvarsområden som prognostiserar underskott.
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar.
Alla ekonomiska förändringar påverkar verksamheten.
Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar:
Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensbeskrivning av de
personalneddragningar som påverkar verksamheten från och med hösten 2009.
Att tillskriva kommunstyrelsen att det till Lunds kommun riktade statsbidrag för
undvikande av uppsägningar kommer Barn- och skolnämnd Lund Öster tillgodo.
Sammanträdet ajourneras 19.25-19.50 för överläggning i partigrupper.
Carolina Nordbeck (FP) yrkar bifall till Tord Perssons (S) yrkande avseende de två
första attsatserna men yrkar att den tredje attsatsen ändras till följande: Att tillskriva
kommunstyrelsen att de ökande statsbidragen på cirka 80 miljoner kronor också
kommer Barn- och skolnämnd Lund Öster tillgodo.
Sammanträdet ajourneras 20.40-20.45.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till Carolina Nordbecks (FP)yrkande med
instämmande av: Per Jakobsson (M), Emma Berginger (MP), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Lars Persson (M), Aleksander Mlynarczyk (KD) och Astrid Rugsveen (M).
Kenth Andersson (S) yrkar bifall till Tord Perssons (S) ykande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena avseende den tredje attsatsen och
finner att nämnden bifaller Carolina Nordbecks (FP) yrkande som lyder: Att
tillskriva kommunstyrelsen att de ökande statsbidragen på cirka 80 miljoner kronor
också kommer Barn- och skolnämnd Lund Öster tillgodo.
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Reservationer
Kristoffer Palmqvist (S), Kenth Andersson (S) och Tord Persson (S) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, se bilaga 1.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensbeskrivning av de
personalneddragningar som påverkar verksamheten från och med hösten 2009.
att tillskriva kommunstyrelsen att de ökande statsbidragen på ca 80 miljoner kronor
också kommer Barn- och skolnämnd Lund Öster tillgodo.

Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
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Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 122 BSN Lund Öster
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2009/0061
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Protokoll från skolkonferens på Nyvångskolan, 15 september 2009.
Protokoll från skolkonferens på Hagalundskolan, 7 september 2009.
Protokoll från skolskjutshållplatsbesiktning i Dalby 090909.
Skrivelse från förälder som efterlyser öppen förskola i Genarp eller Dalby. Daterad
31 augusti 2009.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
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§ 123 BSN Lund Öster
Dnr BSÖ 2009/0062
Följande delegerade beslut redovisas:
Skolchefens delegationsbeslut, förteckning 1
Personalärenden: Tjänstledighet som inte är reglerad i lag och avtal, för personal
på befattningar direkt under förvaltningschefen, anställning av personal med
månadslön på befattningar direkt under förvaltningschefen, disciplinärenden
inklusive uppsägning eller avsked i situationer då vederbörande grovt åsidosatt sina
åligganden gentemot arbetsgivaren.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Beslut om avskrivning/nedskrivning av
fordran om högst 1 basbelopp.
Delegat nr 37, 35, 31 och 33 inom team Södra Sandby, förteckning 2-5
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning, beslut om
tjänstledighet som inte är reglerad i lag och avtal, beslut om visstidsanställning.
Delegat nr 40, 41,43,46, 47 inom team Dalby, förteckning 6-13
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning.
Skolärenden: Befrielse från obligatoriska inslag i verksamheten, placering av elev i
särskild undervisningsgrupp, beslut om tillsyn på fritidshem högst en timme före
respektive efter ordinarie öppettider.
Delgat 52, 53, 54 inom team Veberöd, förteckning 14-16
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning.
Skolärenden: Beslut om tillsyn på fritidshem högst en timme före respektive efter
ordinarie öppettider, beslut om längre ledighet, mer än 10 skoldagar/läsår för elev.
Delegat 60, 61 och 63 inom team Genarp, förteckning 17-19
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning.
Skolärenden: Beslut om anpassad studiegång, beslut om längre ledighet, mer än 10
skoldagar/läsår för elev, beslut om mottagande av elev från annan kommun.
Skolchef Ann-Britt Wall Berséus meddelar att delegationsbeslutet på sidan tre är
felaktigt och att det därför utgår. Rättelse av beslutet kommer att finnas bland
delegationsbesluten som redovisas till nämndsammanträdet den 18 november.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
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Justerare
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§ 124 BSN Lund Öster
Förskolelyftet, fortbildning av personal i förskolan
Dnr BSÖ 2009/0160
Sammanfattning
Regeringen beslutade i april 2009 att ge Skolverket uppdrag att svara för
fortbildning av personal i förskolan. Förskolelyftet omfattar 600 miljoner kronor
under åren 2009 till 2011. Fortbildningen startar hösten 2009.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 oktober 2009.
SFS 2007:223 om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare
samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan. SFS 2009:280 om
statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan.
Barn- och Skolnämnd Lund Östers beslut 2008-01-23 § 5.
Barnkonsekvensanalys
Barns och elevers bästa är den grundsats som speglar arbetet inom Barn- och
skolförvaltning Lund Öster. Förskolelyftets syfte är att förstärka kompetensen i
förskolan för att öka måluppfyllelsen. Förskolorna arbetar för att utveckla barnen
utifrån varje barns behov och förskolelyftet kan ytterligare bidrar till det.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Hanna Gunnarsson (V) ,Inga-Kerstin Eriksson (C) och Astrid Rugsveen (M) yrkar
bifall Carolina Nordbecks (FP) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att deltagare i Förskolelyftet får likadana förutsättningar som deltagare i
Lärarlyftet, d.v.s. deltar med bibehållen lön.
Beslut expedieras till:
Rektorer tillika verksamhetschefer
Kommunal
Lärarförbundet
Akten

_______________________________________________________________________________
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§ 125 BSN Lund Öster
Informationsärende: Inventering av utbildningsnivån angående förskolans
personal.
Dnr BSÖ 2009/0159
Sammanfattning:
Under våren 2009 genomfördes en inventering av utbildningsnivån bland
medarbetarna på förskolorna inom Lund Östers verksamhetsområde. Inventeringen
initierades av två olika regeringsbeslut. Dels beslutet om ett ”Förskolelyft” där
regeringen gav Skolverket i uppdrag att genomföra förskolelyftet med start hösten
2009, och dels beslutet att ge Skolverket i uppdrag att ge förslag på förtydliganden i
läroplanen för förskolan. I förslaget till ny skollag blir också förskolan en egen
skolform.
Den inspektion av verksamheten i Lunds kommuns förskolor, skolbarnsomsorg och
skolor som Statens skolinspektion genomförde under april och maj underströk
behovet av en inventering.
Inventeringen visar på ett behov av att öka antalet förskollärare för att
verksamheten ska kunna motsvara de förväntningar som styrdokumenten kräver.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 oktober 2009.
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Dnr 2009:25
Regeringens uppdrag till Statens skolverk ”att svara för fortbildningen av
personalen i förskolan”. Dnr 37-2009:334
Regeringens uppdrag till Statens skolverk: ”Förslag till förtydliganden i läroplanen
för förskolan”. U 2008/6144/S
Skolverket delrapport; Förslag till förtydliganden i förskolans läroplan. Dnr
U2008/6144/S
Skolverkets slutredovisning av regeringsuppdraget "Förslag till förtydliganden i
läroplanen för förskolan".
Skolverket (2008). Tio år efter förskolereformen. Rapport 318
Skolinspektionens kommunrapport jämte beslut för Lunds kommun. Dnr: 432008:490
Skolverket (2009)Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt
om betydelsen av olika faktorer Persson, S. (2009). Villkor för yngre barns lärande
i förskola, förskoleklass och fritidshem: Vetenskapsrådet.
Gustavsson, Jan-Eric & Myrberg, Eva (2002) Ekonomiska resursers betydelse för
pedagogiska resultat. Kunskapsöversikt från Skolverket. Skolverket
(2005)Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan.
Barnkonsekvensanalys
FN ´s barnkonvention vilar på fyra huvudprinciper:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
• Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
• Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Det handlar inte bara om
barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala
utvecklingen.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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• Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och
mognad. Inventeringen av medarbetarnas utbildningsnivå inom Lund Östers
förskolor ligger väl inom ramen för Barnkonventionens intentioner.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att informationen läggs med godkännande till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunstyrelsen
Samtliga skolledare inom BSF Lund Öster

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 126 BSN Lund Öster
Rapport om efterfrågan av familjedaghemsplats i Södra Sandby.
Dnr BSÖ 2009/0124
Sammanfattning
Barn-och skolnämnd Lund Öster beslöt i § 90 2009-08-19 att Barn-och
skolförvaltning Lund Öster under september och oktober aktivt ska undersöka
intresset hos föräldrar/vårdnadshavare för familjedaghemsverksamhet i Södra
Sandby genom exempelvis annonsering och enkät på Lunds kommuns hemsida.
Vidare beslöts att:
Barn-och skolnämnd Lund Öster under september och oktober kontinuerligt får
information i ärendet.
Resultatet av undersökningen presenteras för Barn-och skolnämnd Lund Östers
arbetsutskott 2009-11-04.
Beslut om eventuellt återupptagande av dagbarnvårdarverksamhet Södra Sandby
per 2010-01-01 tas av Barn-och skolnämnd Lund Öster 2009-11-18.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 5 oktober 2009.
Barn och skolnämnd Lund Östers beslut § 114 2009-09-16.
Barnkonsekvensanalys
Art. 18 Uppfostran och utveckling ur FN:s barnkonvention:
2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall
konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de
fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av
institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn
till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är
berättigade till.
De åtgärder barn-och skolförvaltning Lund Öster tar för att undersöka intresset för
familjedaghemsverksamhet i Södra Sandby är i enlighet med bestämmelserna i
FN:s barnkonvention.
Barn-och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga rapporten till handlingarna
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
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Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 127 BSN Lund Öster
Utvecklingskatalogen
Utvecklingsledare Lars Persson presenterar Utvecklingskatalogen 2009.
Beslutsunderlag
Utvecklingskatalogen 2009
Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar att läsåret ska anges på utvecklingskatalogens framsida i
fortsättningen.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att läsåret ska anges på utvecklingskatalogens framsida i fortsättningen.
Beslut expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 128 BSN Lund Öster
Detaljplan för Banken 5 och 6 m fl i Dalby.
Dnr BSÖ 2009/0023
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har under § 32/2009-03-18 yttrat sig i samrådet
över Detaljplan för Banken 5 och 6 (Hällbodal) i Dalby.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 30 september 2009.
Stadsbyggnadskontorets detaljplan för Banken 5 och 6 (Hällbodal) i Dalby,
utställningshandling. Svar ska vara inkomna 28 september.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Besluet expedieras till:
Akten
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Justerare
Utdragsbestyrkande
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§ 129 BSN Lund Öster
Uppföljning av läsutvecklingsschemat LUS
Dnr BSÖ 2009/0161
Utvecklingsledare Lars Persson informerar om uppföljning av
läsutvecklingsschemat LUS.
Barn och skolnämnd Lund Öster beslöt på sammanträde april 2009 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av arbetsmetoden LUS.
Föreliggande rapport grundar sig till största delen på: Kvalitetsredovisningarna
2008, sammanställning av LUS bedömningarna 2009 och på samtal med pedagoger
och skolledare.
Läsutvecklingsschemat LUS har använts som en gemensam bedömningsmall på
Lund Öster sedan 2005. Läsutvecklingen har under denna tid visat på förbättrad
läsförmåga hos eleverna. Trots dessa positiva indikationer är det ännu för tidigt att
utvärdera effekterna av att redovisa läsutveckling med LUS schemat som grund.
Det är rimligt att barn som började förskoleklass 2005 hinner gå färdigt sin
grundskola innan man kan bedöma betydelsen av LUS.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 6 oktober 2009.
Barnkonsekvensanalys
Rapporten är en del av uppföljning av läsutveckling på Lund Öster. Rapportens
syfte är att granska och bedöma användandet av läsutvecklingsschemat LUS.
Förvaltningen bedömer att LUS bidragit till en positiv utveckling som visat sig i att
pedagogerna bedömer att eleverna 2009 har bättre läsförmåga än eleverna i
motsvarande årskurser hade 2005. Fortsatt satsning på LUS bedöms därför bidra
till ökad måluppfyllelse och höjd kvaliteten vilket innebär att barnens bästa sätts i
främsta rummet.
Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut:
att lägga rapporten till handlingarna
Beslutet expedieras till:
Akten

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1

091021
RESERVATION.
Ärende 5.
Systemet med direkt skolpeng har i nu rådande situation visat sig vara ett ytterst
bristfälligt instrument. Vid tillfälligt vikande elev/barn antal finns ingen möjlighet
att vidta åtgärder för att hålla budget. Den metod som skulle innebära omedelbar
reaktion på ökat elevantal har samma effekt på motsatsen. Enkelt uttryckt - mister
en skola ett antal elever påverkar det skolpengen omedelbart, medan anpassningen
av personalstyrkan tar längre tid.
För att någorlunda klara budget får skolenheterna göra stora och smärtsamma
nedskärningar: Östers verksamheters åtgärdsplaner visar på en minskning av
personal (lärare, resurslärare och speciallärare) på ungefär 20 tjänster.
Till detta kan föras ytterligare ett antal andra tjänster inom de olika verksamheterna.
Samt att inga vikarier kommer att sättas in och drastiska minskningar av vikarier.
Hittills har vi inte sett någon konsekvensbeskrivning över följderna av de
besparingar verksamheterna presenterat för barn/elever och personal. Som en följd
av detta yrkade vi att Barn- skolnämnd Lund öster skulle tillskriva
kommunstyrelsen att del av det riktade statsbidraget som utgått för undvikande av
uppsägningar kommer Barn- skolnämnd Lund öster tillgodo.
Med hänvisning till ovanstående reserverar den socialdemokratiska gruppen oss till
förmån för eget yrkande.
Kristoffer Palmkvist.

Kenth Andersson.

Tord Persson.

_______________________________________________________________________________
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