0
Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-24

Plats och tid:

Skolmatsalen på Byskolan i Södra Sandby

Ledamöter:

Inga-Kerstin Eriksson (C) 1:e vice ordförande
Tord Persson (S) 2:e vice ordförande
Lars Persson (M)
Per Jakobsson (M)
Aleksander Mlynarczyk (KD)
Kenth Andersson (S)
Hanna Gunnarsson (V)

Tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande:

kl. 18.35 - 20.12

Mette-Maaria Lundström (FP) ersättare för Carolina Nordbeck (FP)
Rikard Anehus (M) ersättare för Astrid Rugsveen (M)
Gabriel Genarp (FP) ersättare för Kristoffer Palmqvist (S)
Martin Cruce (C) ersättare för Emma Beringer (MP)

Ann-Britt Wall Berséus, skolchef
Mari Holmgren, nämndsekreterare
Eva Maria Urkedal, rektor Nyvångskolan

Justering:
Tid och plats
för justering:

Onsdagen den 3 mars kl 7.30 på
Barn- och skolkontor Lund Öster

Underskrifter:

Sekreterare ........................................................... Paragrafer: §§ 12-26
Mari Holmgren, nämndsekreterare

Ordförande .........................................................
Inga-Kerstin Eriksson (C
Justerare ……………………… ........................
Per Jakobsson (M)

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-24

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Barn- och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum: 2010-02-24
Datum då
Anslaget sätts upp: 2010-03-04

Datum då
anslaget tas ned: 2010-03-25

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

Underskrift:

………………………………………..

_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
_______________________________________________________________________________

1

Barn- och skolnämnd Lund Öster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-24

§ 12 BSN Lund Öster
Föredragningslista och val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Per Jakobsson (M). Justering äger rum
onsdagen den 3 mars 2010 på Barn- och skolkontor Lund Öster.
Eva-Maria Urkedal, ny rektor vid Nyvångsskolan, presenterar sig för nämnden.
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§ 13 BSN Lund Öster
Offentliga bidrag
Dnr: BSÖ 2009/0221
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster fick information om de nya reglerna om
offentliga bidrag på lika villkor vid nämndens sammanträde 2009-12-16, § 154.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlade ärendet 2009-12-17.
Besluten skilde sig från kommunkontorets förslag
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2009-11-24
Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-17
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut:
att lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:
Akt
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§ 14 BSN Lund Öster
Medel för särskilt stöd
Dnr BSÖ 2010/0036
Sammanfattning
I samband med beslutet om offentliga bidrag på lika villkor, lyftes medel för
särskilt stöd för barn och elever med omfattande behov av sådant stöd ur den
direkta skolpengen och lades som särskild verksamhet i barn- och skolnämndernas
budget för 2010. Eftersom detta är en ny post under medel för särskild verksamhet
har barn- och skolnämnd Lund Öster att besluta om hur anslagna medel skall
fördelas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-17
Tjänste skrivelse 2010-02-03
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar. De
fördelningar som görs av budgeterade medel påverkar verksamheten i skolor och
förskolor.
Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar med instämmande av Per Jakobsson (M), Lars Persson (M),
Gabriel Genarp (FP), Hanna Gunnarsson (V), Kenth Andersson (S), Mette-Maaria
Lundström (FP) och Martin Cruce (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut:
att fördela de särskilda medlen för barn och elever med omfattande behov av stöd
enligt alternativ 1.
Beslut expedieras till:
Akt
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§ 15 BSN Lund Öster
Internbudget 2010
Dnr BSÖ 2009/0179
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslut den 17 december 2009 § 235, att Barn- och
skolnämnd Lund Öster tilldelas 114 344 tkr till särskild verksamhet, 13 615 tkr till
nämndens förfogande samt preliminärt beräknar kommunkontoret att 412 539 tkr
betalas ut i form av direkt skolpeng. Totalt uppgår drifts ram till 540 498 tkr.
Nettoinvesteringarna uppgår till 2 006 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2010, om specifikation om
budgetramar 2010
Beslut, 2009-12-17 § 235 Kommunfullmäktige om budgetramar för BSN 2010
Beslut, 2009-11-18, § 131, BSN L Ö, Förslag till ekonomiska principer
internbudget 2010
Kommunfullmäktiges beslut om EVP 2010-2012
Bilaga 1, Internbudget Barn och skolnämnd Lund Öster 2010 med noter
Bilaga 2, simulering direkt skolpeng, priser per enhet
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…
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar.
Protokollsanteckning
Kenth Andersson (S) och Hanna Gunnarsson (V) har lämnat en
protokollsanteckning i ärendet, se bilaga 1.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut:
att fastställa internbudget 2010 enligt bilagor, som bygger på kommunfullmäktige
beslut den 17 december 2009 med justering av direkt skolpeng för lag om
offentliga bidrag på lika villkor.
Beslut expedieras till:
Verksamhetsansvariga inom Barn och skolnämnd Lund Öster
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, Magdalena Titze
Kommunrevisionen
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§ 16 BSN Lund Öster
Äskande om medel för inventarier och driftskonsekvenser i samband med
återuppförandet/ombyggnationen av Killebäckskolan
Dnr BSÖ 2009/0037
Sammanfattning
Branden på Killebäckskolan i Södra Sandby den 5-6 januari 2009 ödelade
omfattande delar av skolbyggnaden. Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade i
mars 2009 godkänna redovisningen av lokalprogram och grundstruktur i
projektskissen inklusive konceptet med Mötesplats och eventuellt kommande
stadsdelsbibliotek. De elever och personal som för närvarande är inhysta i
paviljonger på fotbollsplanen kan flytta in i den återuppbyggda skolan inför
skolstarten i augusti 2010.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster återkommer här med förslag till äskande av
investeringsanslag för inköp av inventarier, utrustning och läromedel samt begäran
om ökat driftsanslag.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2009-03-18 § 29 inkl tjänsteskrivelse.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2010-02-10
Barnkonsekvensanalys
Återuppbyggnaden av Killebäckskolan enligt dagens standard och med möjlighet
till Mötesplats och eventuellt senare Stadsdelsbibliotek ger barn och ungdomar i
Södra Sandby utmärkta förutsättningar för en trygg och stimulerande miljö såväl i
skolan som under fritiden.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut:
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag till Killebäckskolan med
10 000 tkr för inköp av kompletterande inventarier, utrustning och läromedel
att hos kommunstyrelsen begära hyrestäckning för augusti-december 2010 med
3 427 tkr och med 8226 tkr/år från och med år 2011
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för kapitaltjänstkostnader
med 804 tkr för år 2010 och med 1 929kr/år under år 2011-2015 och 1125 tkr för
2016
att ge Barn- och skolförvaltning Lund Öster i uppdrag att initiera en arbetsgrupp
med uppdrag att komma fram till en överenskommelse om hur driftskostnaderna
för sambruket av lokalerna på Killebäckskolan ska fördelas mellan skolverksamhet
och Kultur & Fritids verksamhet.
att nämnden ber att få återkomma till Kommunstyrelsen med begäran om
täckning för de kostnader som uppkommit till följd av branden.
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret/Ekonomienheten
Killebäckskolan
Kultur & Fritid
Lundafastigheter/Servicenämnden
Akten
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§ 17 BSN Lund Öster
Bokslut 2009
Dnr BSÖ 2009/0231
Sammanfattning
För 2009 hade barm- och skolnämnd Lund Öster en nettobudget om 516 865,0 tkr.
Redovisningen för 2009 visar en nettokostnad om 521 724,9 tkr d v s ett underskott
om 4 859,9 tkr. Redovisningen visar också att verksamhet (skolskjutsar och öppen
förskola) till ett belopp om 994,0 tkr ej har genomförts, varför dessa medel måste
återlämnas. Barn- och skolnämnd Lund Öster har haft betalningsansvar för ett
större antal barn och elever än vad tilldelningen av direkt skolpeng har grundat sig
på, vilket innebär att nämnden ska ha ersättning med 8 090,0 tkr för det
överstigande barn- och elevantalet. Efter dessa korrigeringar blir barn- och
skolnämnd Lund Östers resultat för 2009 ett överskott om 2 236,1 tkr
Beslutsunderlag
Redovisning av 2009:s ekonomiska utfall. Bilaga
Skrivelse till kommunstyrelsen om överföring av budgetavvikelse 2009 till 2010.
Barnkonsekvensanalys
Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar,
men i detta specifika ärende, som gäller det ekonomiska utfallet för 2009, bedöms
barnkonventionen ej vara relevant.
Yrkanden
Tord Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att godkänna 2009 års bokslut
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 18 BSN Lund Öster
Årsanalys
Dnr BSÖ 2010/0038
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 19 BSN Lund Öster
Teamens kvalitetsredovisning 2009
Dnr BSÖ 2010/0039
Sammanfattning
Den årliga kvalitetsredovisningen för 2009 från teamens förskole- och skolverksamheter kvalitetsredovisning bifogas. Teamens kvalitetsredovisning är verksamheternas underlag för fortsatt analys och för beslut om förändringar.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga teamens kvalitetsredovisning för 2009 till handlingarna

Beslutet expedieras till:
Akten
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§ 20 BSN Lund Öster
Skadegörelserapportering för 2009, med årsanalys
Dnr BSÖ 2010/0040
Sammanfattning
Från år 2008 har Barn- och skolförvaltning Lund Öster varit en av
pilotförvaltningarna att använda kommunens skaderapporteringssystem.
Årsanalysen innehåller kostnader för skadegörelse samt analys över trender och
förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 25 januari 2010.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut under § 47/2009-04-22
Barnkonsekvensanalys
Skaderapporteringen kan vara ett av verktygen för att finna och åtgärda områden
på en skola som kan kännas otrygga. Om skadegörelsekostnaden minskar kan en
större del av skolpengen användas till undervisning och omsorgsverksamhet.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut

att lägga skaderapportering 2009 till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Akten
Trygghet, Hälsa, Säkerhet
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§ 21 BSN Lund Öster
Rapport över antal inskrivna barn per avdelning i förskoleverksamheten och
personaltätheten
Dnr BSÖ 2010/0041
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 8 februari 2010.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutet expedieras till
Akten
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§ 22 BSN Lund Öster
Remiss: Anhållan om konst- och bildpedagog till Skissernas museum
Dnr BSÖ 2010/0010
Sammanfattning
Ordföranden i Styrelsen för Skissernas museum har skrivit till kommunledningen
med anhållan om kommunala medel till en konst- och bildpedagog till museet.
Kommunkontoret har översänt skrivelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 19 januari 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 287/2009-11-30.
Skrivelse från Skissernas museum daterad 2009-11-11.
Yrkanden
Tord Persson (S), Kenth Andersson (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar följande:
Vi är positiva till ansökan om en konst- och bildpedagog till Skissernas Museum.
Vi ser samma fördelar som förvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen. Goda
initiativ som stöd för elever att ta del av det värdefulla och kreativa utbud som
museet kan tillhandahålla får inte stoppas av det stelbenta resursfördelningssystem
som ”direkt skolpeng” utgör.
Vi föreslår nämnden besluta
att tillstyrka förslaget samt
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till finansieringsmodell i
samråd med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder.
Per Jakobsson (M) yrkar avslag på Tord Perssons (S), Kenth Andersson (S) och
Hanna Gunnarssons förslag samt yrkar bifall till förvaltningsens förslag.
Lars Persson (M ), Aleksander Mlynarczyk (KD), Mette-Maaria Lundström (FP),
Rikard Anehus (M), Gabriel Genarp (FP) och Martin Cruce (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut och yrkar avslag till Tord Perssons (S) med fleras
yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Per Jakobssons (M) med
fleras yrkande bifalles.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att som remissvar framföra att det inte finns utrymme i Barn- och skolnämnd Lund
Östers budget för att finansiera en tjänst på Skissernas museum.

Beslutet expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 23 BSN Lund Öster
Detaljplan för del av Renfanan 4 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun
Dnr BSÖ 2009/0076
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra sex enfamiljshus inom
den del av fastigheten Renfanan 4 som ligger utmed Hällestadsvägen, Södra
Sandby.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse av den 1 februari 2010.
Stadsbyggnadskontorets detaljplan för del av Renfanan 4 m fl i Södra Sandby,
Lunds kommun, PÄ 27/2005, underrättelse-utställning.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut under § 59/2009-04-22.
Barnkonsekvensanalys
I närområdet finns tillgång till såväl förskola som skola och idrottsanläggningar.
Området är beläget nära friluftsområden och med bra gång- och cykelvägar till
övriga delar i Södra Sandby.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att texten under rubriken Service, skola och förskola i planbeskrivningen ersätts
med inom gång- och cykelavstånd finns förskole- och skolverksamhet upp till
skolår nio.
att i övrigt tillstyrka detaljplanen.
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§ 24 BSN Lund Öster
Inkomna skrivelser
Dnr BSÖ 2010/0006
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Dnr BSÖ 2010/0006
Följande inkomna skrivelser redovisas:
Lokal styrelse, Veberöds verksamhetsområde
Protokoll från lokal styrelse den 14 december 2009.
Protokoll förskole- och skolkonferens
Nyvångskolan, 26 januari 2010.
Kommunala handikapprådet Lund
Protokoll 2009-12-08
Uggleskolan
Brev från fjärdeklassare, inkom 2010-02-05
Skolinspektionen
Ansökan från Humfry Utbildning AB om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående grundskola, Humfryskolan i Lund. Beslut 2010-01-20.
Anmälan om brister på Killebäckskolan, Lunds kommun. Beslut 2010-01-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll
§ 8 Fördelning av resurser till öppen skolbarnomsorg. 2010-01-18.
§ 322 Revisionsrapport: Granskning av om grundskolans verksamhet bedrivs
ändamålsenligt och tillfredställande utifrån resursfördelningssystemet. 2009-12-21
Serviceförvaltningen
Handlingsplan- LundaEko mål 5.8 Gröna skolgårdar och förskoletomter
Information om inkommen skrivelse
Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Ingela Hyddmark. Daterad 2010-02-05.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att lägga redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna
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§ 25 BSN Lund Öster
Delegerade beslut
Dnr BSÖ 2010/0007
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, beslut om vidaredelegering av
beslut i ärenden till anställd inom barn-ochskolförvaltningen.
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna hyreskontrakt. Beslut om
avskrivning/nedsättning av fordran om högst 1 basbelopp.

Delegat nr 32, 33och 37 inom team Södra Sandby, förteckning 2-5
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om visstidsanställning, beslut om
lönesättning.
Skolärenden:beslut om längre ledighet, mer än 10 skoldagar/läsår
Delegat nr 40 , 44, 46, 47 inom team Dalby, förteckning 5-14
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning.
Skolärenden: Beslut om extra insatser till barn med behov av särskilt stöd.
Beslut om anpassad studiegång för elev, placering av elev i särskild
undervisningsgrupp, befrielse från obligatoriska ämnen.
Beslut om tillsyn högst en timme före respektive efter ordinarie öppettider.
Delgat 53, 54, 55 , 57 inom team Veberöd, förteckning 15-21
Personalärenden: Beslut om anställning, beslut om lönesättning, tjänstledighet som
inte är reglerad i lag och avtal, beslut om lönesättning av personal vid ny-, återeller förlängd anställning som inte är verkställighet.
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§ 26 BSN Lund Öster
Information med anledning av Statens skolinspektions delbeslut avseende
Lunds kommun.
Dnr BSÖ 2009/0072
Sammanfattning
Statens skolinspektion har genomfört regelbunden tillsyn i Lunds kommun av
förskoleverksamheten, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen.
Tillsynen genomfördes under våren 2009.
Inspektionen visade på såväl förbättringsområden som på kommunens goda
verksamhet. Efter Skolinspektionens beslut den 21 augusti 2009 genomfördes ett
omfattande arbete med åtgärdsuppföljningen.
Barn- och skolnämnd Lund Öster, Barn- och skolnämnd Lunds stad samt
Utbildningsnämnden tog i november beslut avseende åtgärdsuppföljningen. Lunds
kommun överlämnade beslutet om åtgärdsuppföljningen efter beslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 november 2009.Statens skolinspektion
expedierade ett delbeslut till Lunds kommun per den 1 februari 2010.

Beslutsunderlag
Informationsbrev till Lunds kommun, per den 2008-11-21. Dnr 43-2008:490
Statens Skolinspektions beslut och rapporter för Lunds kommun per den 2009-0821. Dnr 43-2008:490 http://www.skolinspektionen.se/
Barn- och skolförvaltningarnas samt utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad
2009-11-04 inklusive bilagor.
Statens skolinspektions delbeslut, expedierat den 1 februari 2010. Dnr 43-2008:490
Barnkonsekvensanalys
Såväl Skolinspektionens rapporter som det uppföljningsarbete som skett med
anledning av de åtgärdspunkter som Skolinspektionen pekar på, syftar till att stärka
barns- och ungdomars ställning och rättigheter.

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut
att informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Akten
Samtliga rektorer inom BSF Lund Öster
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