Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-04-24
Plats och tid:
Ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 20:05 - 20:30
Nordbeck Carolina (FP)
Persson Tord (S)
Rugsveen Astrid (M)
Jakobsson Per (M)
Svanberg Charlotte (M)
Mlynarczyk Aleksander (KD)
Strand Eva (S)
Andersson Kenth (S)
Difonis Yanira (MP)

Ersättare:

Sundqvist Taru (FP)
Björkman Ann (FP)
Nilsson Karin (C), tjänstgörande för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hansson Ronny (S)
Hansson Margareth (S)
Mertel Ludwig (S)
Örnskär Hanna (MP)
Svensson Erik (V), tjänstgörande för Eleonor Pavlov (V)

Övriga närvarande:

Wall Berséus Ann-Britt (BSNLÖ), Skoldirektör
Salomonsson Elisabeth (BSNLÖ), Nämndsekreterare
Per Måsbäck, Personalföreträdare Lärarförbundet
Britta Eriksson, LR
Åse Lindberg (BSNLÖ), Kommunikatör

Justerare:

Tord Persson (S) med Astrid Rugsveen (M) som ersättare

Paragrafer:

§§ 57 - 58

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby
torsdag 25 april 2013 kl 09:00

Underskrifter:

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Nordbeck Carolina

Justerare
Tord Persson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum:

24 april 2013

Datum då anslaget sätts upp:

2013-04-26

Förvaringsplats för protokollet:

Barn- och skolkontoret, Fritidsgatan 2, Södra Sandby

Underskrift:
Elisabeth Salomonsson

Datum då anslaget tas ned: 20013-05-18
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§ 57
Föredragningslistan och val av justerare
Till att justera §58 utses Tord Persson (S) och ersättare Astrid Rugsveen (M).
Justering äger rum torsdagen den 25 april 2013 kl 09.00 på
Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget
2014
Dnr BSÖ 2013/0260
Sammanfattning
Inför arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget 2014
har nämnderna erhållit budgetanvisningar från kommunkontorets
ekonomiavdelning.
Anvisningarna föreskriver nedanstående rubrikstruktur.
Verksamhetsuppdrag
Kommunfullmäktiges mål för nämnden
Nämndens mål
Större förändringar i verksamheten 2014
Framtid och utveckling 2015-2016
Konsekvenser av beslutad nettokostnadsram
Nettokostnadsramar i driftbudgeten
Konsekvenser av beslutad investeringsram
Barn- och skolnämnd Lund Öster har fått specificerade budgetramar och det är
nämndens uppdrag att redovisa konsekvenserna av dessa ramar avseende drift
och investeringar. Tjänsteskrivelsen lyfter även fram kostnadsposter som inte
ryms inom tilldelad direkt skolpeng och tilldelade medel för särskild verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06 KS 2012/0860 förslag till plattform för
ekonomi-och verksamhetsplan 2014-2016, med budget för 2014
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse daterad 2013-04-09

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget
2014, enligt denna tjänsteskrivelse
att hos kommunstyrelsen äska medel för okompenserade lönekostnader
omfattande 7 miljoner kronor
att hos kommunstyrelsen begära att de statsbidrag som är riktade till
grundskolan, 3 596 tkr, tilldelas BSN Lund Öster
att be kommunstyrelsen revidera fördelningssystemet av direkt skolpeng så att
det tar hänsyn till om en skola har ett ogynnsamt delningstal i en ålderskull, med
små kostsamma klassbildningar som följd. Då förflyttning av elever/klasser
mellan tätorterna inte är möjlig.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att be kommunstyrelsen utforma en enhetlig finansieringsmodell för inköp av 11 datorer
att det vid Byskolan byggs en ny kombienhet för 100 barn i en första etapp.
att det åt Fågelsångs förskola byggs en förskolebyggnad för 120 barn
att tillbyggnad vid Revinge skola ersätter Reveljens förskola och utbyggnad om
3 avdelningar/grupper bör planeras
att investeringsplanen justeras så att en första etapp med Idala skola omfattande
100 elever F-3, idrottshall 1 position samt 90 barn i förskola är färdigställd till år
2015. Om så inte sker krävs en utökning av antalet paviljonger.
att utvidga den planerade idrottshallen vid Idala skola till 2 positioner för att
utöka servicen i området, Idala skola har dock behov av 1 position
att förorda en förskola med 6 avdelningar vid Annelund/Veberöd när behov finns
att förutom nybyggnation av Hagalundskolan, byggs Hagens förskola till med 2
avdelningar
att projekteringen av ny förskola vid Påskagänget i Dalby utökas med en
avdelning till 7 avdelningar
att planera för en flerfunktionell skola i Dalby södra

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Paragrafen justeras omedelbart.

Justerare

Utdragsbestyrkande

