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Sammanträdesdatum: 2007-02-14
Datum för anslags
uppsättande: 2007-02-22
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..................................................................
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§ 17
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Internbudget BSF Norr
Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslöt vid sitt sammanträde den 17/1 2007, § 7, att fastställa
internbudgeten för Barn- och skolförvaltning Norr enligt föreliggande förslag under förutsättning att
personalrepresentanterna inte påkallar förhandling enligt MBL § 14. Kommunal begärde central
förhandling, vilken genomfördes den 30/1. Förhandlingen avslutades i oenighet. Förslaget till
internbudget för BSF Norr föreläggs återigen för nämnden.
Barn- och skolkontor Norrs förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudgeten för BSF Norr
Yrkanden
Anders Ebbesson (mp) meddelar att s, v och mp delar Kommunals synpunkter och oro och ämnar
därför inte delta i beslutet. En protokollsanteckning fogas till protokollet.
Lars Hansson (fp), Karl-Axel Axelsson (m), Börje Hansson (c) och Agnes Borg (kd) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudgeten för BSF Norr i enlighet med förvaltningens förslag
Protokollsanteckning
Lärarförbundet, Skolledarförbundet Kommunal, SKTF har i samband med behandlingen av
internbudgeten lagt ett gemensamt yrkande som innebär att:
- Besparingen i budgeten skall preciseras så att det framgår i vilken omfattning administrativa
besparingar gjorts.
- De besparingar som inte avser administration skall strykas.
Kommunal begärde också central förhandling, som har genomförts och avslutats i oenighet.
S, V och MP menar att besparingar i den aktuella storleksklassen inte kan genomföras med enbart
administrativa neddragningar och att det är oundvikligt att för BSF Norrs del besparingarna även drabbar
verksamheten.
Vi kan inte gå de fackliga organisationerna till mötes eftersom Kommunfullmäktige satt ramen och vi får
inte lägga en budget som går utöver den.
Vi har däremot vid budgetbehandlingen i fullmäktige i december reserverat oss mot de besparingar som
nu genomförs. Vi menade att möjligheter saknas att under 2007 genomföra besparingar kopplade till
organisationsförändringar och direkt skolpeng.
Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi delar alltså personalorganisationernas synpunkter och oro och deltar därför inte i beslutet.
Monica Molin (s)

Justeringsmännens signatur

Anders Ebbesson (mp)

Ibrahim Kakahama (v)

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Årsanalys 2006 för BSF Norr och BSF Söder

Ärendet

Årsanalyserna för 2006 (nämndens ordförande har ordet, förvaltningschefen har ordet, verksamhet och
omvärld, måluppfyllelse, miljöredovisning, personalredovisning och ekonomisk redovisning) föreläggs
nämnden för godkännande.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna årsanalyserna för BSF Norr och BSF Söder samt översända dem till kommunstyrelsen
Yrkanden
Monica Molin (s) och Karl-Axel Axelsson (m) instämmer i förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningarnas förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna årsanalyserna för BSF Norr och BSF Söder samt översända dem till kommunstyrelsen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Ansökan om överföring av budgetavvikelse för BSF Norr och BSF Söder
BSF Norr
Sammanfattning
Bokslut 2006
• Budgetavvikelsen totalt

+ 3701

•

Avgår för ej genomförd verksamhet
driftskonsekvenser till lokalanpassning
Humlebo träningsskola och Fäladshallen

- 262

•

Avgår av andra skäl
Särskolans barnomsorg

+ 888

•

Budgetavvikelse som önskas balanseras till år 2007 (tkr)

+ 4327

Beslutsunderlag
Bokslut 2006
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
föreslå kommunstyrelsen att 4 327 tkr balanseras till BSF Norrs budget för år 2007
att hos kommunstyrelsen ansöka om BSF Norrs ändrade utgiftsram i 2007 års investeringsbudget
BSF Söder
Sammanfattning
BSN Söder har för år 2006 redovisat ett överskott på 2 259 tkr. Förvaltningen föreslår att detta överskott
överförs till 2007.
Beslutsunderlag
Bokslut 2006
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
föreslå kommunstyrelsen att överföra 2006 års resultat, 2 259 tkr, som tilläggsanslag i nämndens
budget 2007
att
föreslå kommunstyrelsen att som tilläggsanslag i nämndens budget 2007 anslå 967 tkr för att
täcka Internationella skolans ackumulerade underskott
att
föreslå kommunstyrelsen att som tilläggsanslag i nämndens budget 2007 anslå 484 tkr för att
täcka kostnaderna för fritidsverksamheten inom Tuna särskola.
Yrkande
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till förvaltningarnas förslag.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
för BSF Norr
att
föreslå kommunstyrelsen att 4 327 tkr balanseras till BSF Norrs budget för år 2007
att hos kommunstyrelsen ansöka om BSF Norrs ändrade utgiftsram i 2007 års investeringsbudget
i enlighet med förvaltningens förslag
för BSF Söder
att
föreslå kommunstyrelsen att överföra 2006 års resultat, 2 259 tkr, som tilläggsanslag i nämndens
budget 2007
att
föreslå kommunstyrelsen att som tilläggsanslag i nämndens budget 2007 anslå 967 tkr för att
täcka Internationella skolans ackumulerade underskott
att
föreslå kommunstyrelsen att som tilläggsanslag i nämndens budget 2007 anslå 484 tkr för att
täcka kostnaderna för fritidsverksamheten inom Tuna särskola
i enlighet med förvaltningens förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Fastställande av arbetsmiljöplanerna för BSF Norr och för BSF Söder
Ärendet
Befintliga arbetsmiljöplaner för BSF Norr och BSF Söder föreläggs nämnden för fastställande.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa att arbetsmiljöplanerna för BSF Norr och BSF Söder fortsätter att gälla tills vidare
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningarnas förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa att arbetsmiljöplanerna för BSF Norr och BSF Söder fortsätter att gälla tills vidare i
enlighet med förvaltningarnas förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025 remissvar
Sammanfattning
Styrgruppen för revidering av utbyggnadsprogram har översänt förslag till utbyggnadsprogram för Lunds
kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025.
Beslutsunderlag
Förslag till Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025.
Centrala skolkansliets tjänsteskrivelse 2007-01-26 inkl bilagor
Barnkonventionen
Barns och ungas bästa sätts i främsta rummet genom att behovet av goda utbildningslokaler för omsorg
och utbildning och tillgodoses.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna barn- och skolförvaltningarnas tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslag till
”Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna barn- och skolförvaltningarnas tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslag till
”Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025” i enlighet med
förvaltningarnas förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Mångfalds- och kultursatsning inom BSF Norr
Sammanfattning och bakgrund
På initiativ från den socialdemokratiska gruppen beslöt Barn- och skolnämnd Norr i mars 2003 att
”initiera ett arbete som syftar till att motverka social segregation, intensifiera och samordna insatser för
en framgångsrik integration samt utveckla ett samhälle som tillvaratar mångfald och olikheter.
En politisk styrgrupp utsågs i maj 2003.
Projektgruppens rapport ”Integration och mångfald inom BSN Norrs verksamhetsområde” –
lägesrapport, analyser och viktiga utvecklingsområden publicerades i juni 2004.
Rapporten presenterades också vid en presskonferens i augusti 2004 och mottogs väl av media.
I oktober presenterades rapporten för nämnd och chefer vid en utvecklingsdag. Strax därpå informerades
nämnden om vad nämnd och förvaltning kommit fram till beträffande det fortsatta arbetet med
projektet.
Projektet delades in i fyra spår: Språkutveckling, kompetensutveckling, mötesplatser och information.
Projektet har erhållit 150 tkr per år (2005 och 2006) som projektmedel.
Barn- och skolförvaltning Norrs förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad beslutar
att fortsätta att driva Mångfalds- och kultursatsningar i projektform inom förvaltningen med
projektmedel på 200 tkr enligt kriterier, dock utan politisk utvecklingsgrupp
Yrkanden
Monica Molin (s), Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar:
Barn- och skolnämnd Norr har under ca tre år framgångsrikt drivit ett projekt för att främja mångfald
och integration inom BSF Norr. Projektet har bl.a. resulterat i utveckling av mötesplatser kring S:t
Hansgården och Fäladsgården. Arbetet utgår från kommunens mångfaldsplan och har uppskattats av
bland annat revisionen.
Vi har under hösten i BSN Norr 2006 varit överens om att öka satsningen i mångfaldsarbetet genom att:
- tillföra kultur
- ta fram kriterier för projektbidrag
- skapa en politisk utvecklingsgrupp
Den nya majoriteten vill nu dra ner ambitionerna i arbetet för utveckling av mångfald och kultur. Man
vill inte ha någon utvecklingsgrupp och är bara beredd att under 2007 göra en begränsad ekonomisk
satsning och bara inom BSF Norr.
Vi yrkar enligt våra intentioner
-

att ur anslag till oförutsedda behov inom BSF Norr och BSF Söder avsätts vardera 250 kkr som
projektmedel för utveckling av mångfald och kultur inom BSN Lunds Stad.
Att medlen disponeras enligt av BSN Norr beslutade kriterier.
Att en utvecklingsgrupp utses med en representant från varje parti i nämnden.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Karl-Axel Axelsson (m), Börje Hansson (c), Lars Hansson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering
Beslutsgång
Det finns två förslag, bifall till förvaltningens förslag (enligt yrkande från Karl-Axel Axelsson, Börje
Hansson och Lars Hansson) och yrkandet från s, v och mp. Ordföranden ställer proposition på förslagen
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Barn- och skolnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja för bifall till förvaltningens förslag
Nej för bifall till yrkandet från s, v, och mp
Ledamot

Ja

Karl-Axel Axelsson (m)
Bo Alfredsson (m)
Laila Gribel (m)
Christer Wallström (fp)
Börje Hansson (c)
Agnes Borg (kd)
Monica Molin (s)
Daniel Johansson (s)
Vlasta Sabljak (s)
Mats Nilsson (s)
Ibrahim Kakahama (v)
Anders Ebbesson (mp)
Lars Hansson (fp)
Summa:

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstå
r

X
X
X
X
X
X
X
7

6

0

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fortsätta att driva Mångfalds- och kultursatsningar i projektform inom förvaltningen med
projektmedel på 200 tkr enligt kriterier, dock utan politisk utvecklingsgrupp i enlighet med
förvaltningens förslag
Reservation
Monica Molin (s), Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Val av kontaktpolitiker till förskole- och skolkonferenser inom BSF Norr och BSF Söder
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
utse föreslagna kontaktpolitiker enligt följande:

Skolkonferenser områdesvis BSF Söder
Verksamhet
Centrala staden
Centrala staden

Adjungerade
förtroendevalda
Mats Nilsson
Daniel Johansson

Centrala staden

Matilda Flodin, Ban Hawez

Järnåkra
Järnåkra

Laurent Lawson
Lars Hansson

Järnåkra

Lars Hansson
Bo Alfredsson
Laila Gribel, Mats Lindén

Runan och Tirfing
Vikingaskolan

Klostergården
Lasarettsområdet och centrala
staden
Linero
Linero

Mårtenskolan, Mårtens förskola

Mårtens Fälad

Höjebroskolan
Källbystugan, Väderleken och
(Virvelvinden)
Tunaskolan

S:t Lars
S:t Lars och Klostergården

Tunastugan
Blåklinten, Djingis Khan och Fiolen
Flygelskolan
Munspelets skola och Munspelet
Spelmannen och Uarda
Toppens förskola
Östratornskolan 6 - 9
Östratornskolan F - 5
Regnbågen och Vipeholm

Tuna
Östra Torn
Östra Torn
Östra Torn
Östra Torn
Östra Torn
Östra Torn
Östra Torn
Östra Torn och Vipeholm

Arken, Pandan och Lönnen
Grynmalaregården, Tvärflöjten och
Östertull
Svaneskolan, Vårfruskolan och
Apelskolan
Dagbarnvårdarna Järnåkra/Nilstorp
Järnåkraskolan, Lilla Järnåkraskolan
och Vegaskolan
Körsbäret, Päronet, Ulrikedal och
Lilla Järnåkra
Klostergårdsskolan, Nordvästan
Röda Stugan och Studentkåren

Justeringsmännens signatur

Tuna

Utdragsbestyrkande

Monica Molin
Monica Molin, Ibrahim
Kakahama
Katikka Gasper Ståhl, Monica
Molin
Agnes Borg, Mats Lindén
Bo Alfredsson
Mats Lindén, Karl-Axel
Axelsson
Mats Lindén
Karl-Axel Axelsson
Mats Lindén
Anders Ebbesson
Patrick Oliveira Granell
Carl Ling
Patrick Oliveira Granell
Johan Richter
Anna Malin Petré
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BSF Norr
Rektorsområde

Förskolor/skolor

Gunnesbo ro

Gunnesboskolan/Fornborgen,
Hedenhös, Hårfagre, Mammuten, Uroxen
Lerbäckskolan, Oscarskolan/Forsbergs
Minne, Holken, Hästskon, Kobjer,
flyktingförskolan Solen
Backaskolan, Fäladsgården, Lovisaskolan/
Hans och Greta, Lönneberga, Rida
Ranka, Slangbågen
S:t Hansgården
Ladugårdsmarken,
Svenshögskolan/Ladugårdsmarken,
Sagostunden, Saltkråkan, Humlebo
Hubertusgården, Håstad, Odarslöv,
Vallkärra skola/Hyddan, Lergöken,
Tornastugan, Smultronstället
Familjedaghem/familjedaggrupp
Palettskolan/Lärkan, Lövsångaren,
Målarstugan, Rapphönan, Trollet
Fågelskolan, Gråsparvskolan/Fågel Blå,
Morkullan, Vildanden

Lerbäck ro
Norra Fäladen I

Norra Fäladen II
Nöbbelövs ro

Väster ro
Kloster ro

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

Adjungerade
förtroendevalda
Johan Richter, Laurent
Lawson
Laurent Lawson, Laila
Gribel
Vlasta Sabljak, Anders
Ebbesson
Ibrahim Kakahama,
Christer Wallström
Börje Hansson, Mats
Nilsson,
Per-Arne Lundgren
Katikka Gasper Ståhl, Ban
Hawez
Mats Lindén, Anna
Johansson
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§ 25
Val av ersättare (s) till arbetsutskottet
Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade vid nämndsammanträdet den 17 januari 2007 att inrätta ett
arbetsutskott med fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare med uppgift att bereda ärenden inför
nämnden samt i övrigt behandla enklare ärenden på delegation.
En ersättare för socialdemokraterna vakantsattes.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att vid dagens sammanträde utse en ersättare i arbetsutskottet för socialdemokraterna
Yrkande
Monica Molin (s) föreslår Per-Arne Lundgren (s) till ersättare i arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att utse Per-Arne Lundgren (s) som ersättare i arbetsutskottet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Val av ledamot och ersättare till Kommunala Handikapprådet
Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska till Kommunstyrelsen översända förslag till ledamöter och
ersättare, (en ledamot och en ersättare från majoriteten och en ledamot och en ersättare från
oppositionen), i Kommunala Handikapprådet.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nominera två ledamöter och två ersättare till Kommunala Handikapprådet och översända förslagen
till Kommunstyrelsen
Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar att Agnes Borg (kd) nomineras som ledamot i Kommunala
Handikapprådet och att Johan Richter (fp) nomineras som ersättare.
Monica Molin (s) yrkar att Laurent Lawson (s) nomineras som ledamot i Kommunala
Handikapprådet och sig själv som ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden enas om att nominera föreslagna
ledamöter och ersättare enligt yrkanden.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att till Kommunala Handikapprådet nominera Agnes Borg (kd) och Laurent Lawson (s) som
ledamöter och Johan Richter (fp) och Monica Molin (s) som ersättare och att översända
nomineringarna till Kommunstyrelsen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Anmälan om pågående projekt med speciellt anslagna medel
Ärendet
Projektsammanställningar , lägesrapport i januari 2007 anmäls till nämnden för BSF Norr och BSF
Söder.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Redovisning av delegationsbeslut
Barn- och skolförvaltning Norr
Ordförandebeslut, nr 1
Dnr BSN 2007/0001, ansökan om skolskjuts utöver normerna, sekretessärende
Delegat: Lars Hansson
Personalärenden: 17-21
Undervisnings- och elevvårdsärenden, anpassad studiegång: 4-5
Antagande av anbud: Skötselentreprenad 2007 - skolor och förskolor, BSN Norr: 1
Barn- och skolförvaltning Söder
Dnr BSL 2007/0017 (sekretess), Tilldelning av extra medel för barn med särskilda behov under perioden
2007-01-01 - 06-30, delegat Birgitta Finnman, nr 1
Avtal: 1-2
Överlåtelse av medicinskt ledningsansvar: 1
Undervisnings- och elevvårdsärenden, anpassad studiegång: 1-2
Personalärenden: 79-127
Förtur i förskolan: 1
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut
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§ 29
Information från nämndens ledamöter
Mats Lindén (s) rapporterar från skolkonferensen på Höjebroskolan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-02-14

§ 30
Anmälningar
Följande ärenden anmäls till nämnden:
Protokoll från skolkonferens på Lerbäckskolan 2006-11-28
Protokoll från skolkonferens på NF1, 2006-11-28
Protokoll från skolkonferens 6-9, Östratornskolan, 2006-02-08
Protokoll från skolkonferens, Östratornskolan, 2006-11-23
Protokoll från skolkonferens, Vikingaskolan, 2006-11-29
Kommunrevisionen:
Uppföljning av granskning av mångfaldsarbetet
Granskning av bisysslor
Granskning av ersättning från högskolorna
Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbete inklusive sexuella trakasserier
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§ 31
Information från förvaltningscheferna
BSF Norr, Lena Leufstedt
• Ledningsgruppen besöker Skolledarkongressen i Göteborg i mars, samt studiebesök på
Skogstorpsskolan i Falkenberg (F-9 perspektiv, lärande och arbetsorganisation)
•

Gunnesboskolan genomför ytterligare en studieresa till Nya Zeeland, v. 8-9, för att
studera portfoliopedagogik och ”lära att lära”. Även personal från Hubertusgården deltar
denna gången

•

Utbyggnaden av förskolan Rapphönan, kan slutföras efter att överklagande från granne
återtagits, och beräknas vara klar till ht 07

•

Platsgarantin på Norra Fäladen kommer att uppfyllas, genom att ytterligare barn skrivs in
på befintliga avdelningar under våren, i väntan på att de nya avdelningarna på
Annegården kan tas i bruk

•

Den stora inflyttningen i Stångby innebär problem och en del familjer kommer att få plats
i andra delar av Lund. Två avdelningar kommer att reserverar på Annegården för barn
från Stångby

BSF Söder, Karin Sandberg
• Platssituationen på Apelskolan och Vårfruskolan
•

Utbyggnad på Östra Torn

•

Det nya avtalet för dagbarnvårdarna, som träder i kraft den 1/7 2007, vilket innebär 40 timmars
arbetsvecka, kommer att innebära problem. Olika alternativa lösningar måste hittas

•

Utvecklingsledarna arbetar inom samtliga enheter med kvalitetsredovisningar

•

Insatser pågår på Tunaskolan för att förebygga bl.a. missbruk

•

En klass i år fem på Järnåkraskolan deltar i ”Vi i femman”
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§ 32
Anmälan om ordförandebeslut (sekretessärende)
Ärendet
Ordföranden anmäler ett ordförandebeslut (Dnr BSN 2007/0001) ”Ansökan om skolskjuts utöver
normerna”, vilket var av sådan brådskande karaktär att nämndens beslut inte kunde avvaktas
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