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Paragrafer: §§ 33-51
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§ 33
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§34
Sekretessärende
Ansökan om förskoleplacering vid förskolan Syrsan i Hässleholm
Dnr BSN 2007/0004
Sammanfattning
En ansökan har kommit in från föräldrarna till ett barn som på grund av hörselskada går på förskolan
Uroxen och som önskar byta till förskolan Syrsan i Hässleholm.
Beslutsunderlag
• Ansökan, Dnr BSN 2007/0004
• Utlåtande från förskolan Uroxen
• Utdrag ur specialskolemyndighetens kvalitetsredovisning 2005: Språkmiljöer och lärande för
elever med avancerad hörselteknisk utrustning, bilaga 1
Barnkonventionen
Barnkonventionen har beaktats genom artikel tre: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till ovanstående tjänsteskrivelse
Yrkanden
Karl-Axel Axelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Axel Axelssons bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar
i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till ovanstående tjänsteskrivelse

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

3
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§ 35
Informationsärende
Fördjupningsområde betyg och bedömning
Ärendet
Genomgång av Hypergene nyckeltalsverktyg; Elevens väg genom gymnasieskolan, jämförelse mellan
elevers betyg från grundskolans år 9 till resultaten på gymnasiet samt genomgång av resultat på nationella
prov samt betyg inom BSN Lunds stads område.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Yttrande över remiss Förslag till ansvarsfördelning mellan nämnder samt ny
förvaltningsorganisation för skolan
Sammanfattning
Skolförvaltningarna Norr och Söder förelägger nämnden förslag till remissvar angående remiss Förslag
till ansvarsfördelning mellan nämnder samt ny förvaltningsorganisation för skolan och en bilaga med
förvaltningarnas förslag till ansvarsfördelning.

Ärendet

Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till ansvarsfördelning mellan nämnder samt ny
förvaltningsorganisation för skolan. I kommunkontorets tjänsteskrivelse anges följande: ”Den föreslagna
ansvarsfördelningen bygger på nuvarande reglementen och omfattar endast de uppgifter som anges där.
Förslaget till ansvarsfördelningen utgår från att frågor i görligaste mån ska hanteras av den nämnd som är mest berörd. En
balans mellan barn- och skolnämndernas verksamhetsansvar har eftersträvats. Att nämnderna ska få ett rimligt uppdrag
med avseende på ekonomi och kompetensområdets omfattning har varit ytterligare en utgångspunkt. Samtliga nämnder har
eget verksamhetsansvar och ansvar för frågor som berör även övriga nämnder. Samtliga nämnder har ansvar för att utarbeta
förslag till kommunfullmäktige.
En eventuell direkt skolpeng, fastställd av kommunfullmäktige, kan innebära förändringar inom vissa områden. De
ekonomiska fördelningsfrågorna läggs i avvaktan på utredningens resultat hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utreder för närvarande behovet av en kommungemensam samordnad lokal- och investeringsprövning.
Skolnämndernas framtida behov av en samordnad lokalplanering kommer i samband med denna utredning att belysas
ytterligare.”
Beslutsunderlag
• Kommunkontorets tjänsteskrivelse 8 mars 2007
• Barn- och skolförvaltning Norrs och Söders tjänsteskrivelse 16 mars 2007
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som remissvar till kommunstyrelsen angående förslaget till ansvarsfördelning mellan nämnder samt
ny förvaltningsorganisation för skolan översända ovanstående tjänsteskrivelse
Yrkanden
Monica Molin (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen i sin helhet.
Christer Wallström (fp) och Lars Hansson (fp) instämmer i Monica Molins yrkande, med följande
tilläggsyrkande:
att påpeka att ansvaret för modersmålsundervisning och modersmålsstöd, med samma resonemang
som i tjänsteskrivelsen, huvudsakligen bör läggas på de nämnder som bedriver verksamhet inom
grundskola och förskola, men att denna förändring bör genomföras först efter det att BSN Lunds
stad genomfört de interna förändringar av ledningsstruktur och budgetansvar m.m. som föranleds
av förvaltningssammanslagningen och den pågående utredningen om direkt skolpeng.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Karl-Axel Axelsson (m), Anna Johansson (c) instämmer i tilläggsyrkandet.
Anders Ebbesson (mp), Monica Molin (s) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget (tjänsteskrivelsen) och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Proposition ställs sedan på tilläggsyrkandet om en andra att-sats och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som remissvar till kommunstyrelsen angående förslaget till ansvarsfördelning mellan nämnder samt
ny förvaltningsorganisation för skolan översända ovanstående tjänsteskrivelse
att påpeka att ansvaret för modersmålsundervisning och modersmålsstöd, med samma resonemang
som i tjänsteskrivelsen, huvudsakligen bör läggas på de nämnder som bedriver verksamhet inom
grundskola och förskola, men att denna förändring bör genomföras först efter det att BSN Lunds
stad genomfört de interna förändringar av ledningsstruktur och budgetansvar m.m. som föranleds
av förvaltningssammanslagningen och den pågående utredningen om direkt skolpeng

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Redovisning av över- och underskott 2006
Barn- och skolförvaltning Norr
Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad har ansökt hos kommunstyrelsen att balansera 4 327 tkr till Barn- och
skolförvaltning Norrs budget för år 2007 (nämndsammanträdet den 14/2 2007, § 20, Ansökan om
överföring av budgetavvikelse för BSF Norr).
För att ge nämnden information om hur de olika över- och underskotten har uppkommit redovisas här
nettokostnad och budgetavvikelse 2006 för BSF Norrs resultatenheter, särskolan och
förberedelseklassverksamheten samt budgetavvikelse 2006 fördelat på verksamhetsområden inom Barnoch skolförvaltning Norr.
Beslutsunderlag
BSF Norrs tjänsteskrivelse, daterad 2007-03-13
Barn- och skolkontor Norrs förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av över- och underskott 2006 för Barn- och skolförvaltning Norr
Barn- och skolförvaltning Söder
Barn- och skolförvaltning Söder föreslår att verksamheterna ska ta med sig över- och underskott från
2006 till 2007. Förvaltningens förslag grundar sig på följande principer:
•

Påverkbart över- respektive underskott ska föras med,

•

om tilläggsanslag medgivits under 2006, och verksamheten visar överskott, får överföring ske
med avräkning för tilläggsanslaget och

•

för skolverksamheten har sammanslagning gjorts inom samverkansområde mellan pedagogisk
verksamhet och intendentur.

Beslutsunderlag
BSF Söders tjänsteskrivelse, daterad 2007-03-13
Barn- och skolförvaltning Söders förslag till beslut
Förvaltningen föreslår överföring av över- respektive underskott enligt bilagd sammanställning
innebärande att överföra överskott 3 366 tkr och underskott 881 tkr, netto 2 485 tkr, under förutsättning
att nämnden tilldelas medel från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Lars Hansson (fp) och Karl-Axel Axelsson (m) inkommer med en skrivelse ”Särskild granskning av
budgetavvikelser i bokslut/årsanalys 2006 för BSN Söder”
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i fem minuter för partiöverläggningar.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21

8

Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar på återremiss för Barn- och skolförvaltning Söders del och att presidiet ska
ge anvisningar för fortsatt utredning.
Monica Molin (s) och Anders Ebbesson (mp) instämmer i ovanstående yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av över- och underskott 2006 för Barn- och skolförvaltning Norr och
att

återremittera redovisningen för Barn- och skolförvaltning Söder och att presidiet ska ge
anvisningar för fortsatt utredning

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Yttrande över Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun
Dnr BSL 17/2007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har till Barn- och skolnämnd Lunds stad för yttrande översänt förslag till
plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
• Förslag till plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.
• Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämndens beslut
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Yttrande över Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008-2010 med utblick mot 2012
BSL 2007/0026
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har översänt årets förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram för yttrande.
Tekniska nämnden har uppdrag att samlat redovisa kommunens egna mark- och lokalbehov som kan
tillgodoses i nya bostadsområden. Yttrandet ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 23 mars.
Beslutsunderlag
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram (MBP) 2008-2010
daterat 2007-02-19
Barnkonventionen
Förslaget innebär att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet. Programmet gör det möjligt att i ett
tidigt skede kunna uppmärksamma barns behov av lämpliga utbildningslokaler inkl. utemiljöer och goda
uppväxtmiljöer i övrigt.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltningarnas förslag som sitt yttrande över förslag till mark- och
bostadsförsörjningsprogram 2008-2010 med utblick mot 2012
Yrkanden
Monica Molin (s) instämmer i förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Norr beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltningarnas förslag som sitt yttrande över förslag till mark- och
bostadsförsörjningsprogram 2008-2010 med utblick mot 2012

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Yttrande över åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun - GNP 2008-2010
Dnr BSL2007/0027
Sammanfattning
Åtgärdsprogrammet för Grönstruktur och naturvård (GNP) har sin bakgrund i att Lunds kommun i ett
antal olika planer, program och dokument, uttryckt tydliga målsättningar och ställningstaganden vad
gäller arbetet med grönstruktur och naturvård.
Förslaget bygger i stor utsträckning på föregående års program. Ingen av de föreslagna åtgärderna
förefaller påverka förskole- eller skolverksamheten negativt eller står i konflikt med målen i
Utbildningspolitiska programmet.
Barnkonventionen
Barnkonventionens artikel 2 ”Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet” har beaktats genom
förbättringar vid skolor och förskolor, säkerhetsaspekten har beaktats genom förbättring av
parkbelysning, m.m. och att förbättrade rekreationsmöjligheter planeras och kommer att genomföras.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända ovanstående tjänsteskrivelse som remissvar till Tekniska nämnden
Yrkanden
Mats Nilsson (s) yrkar att ett förtydligande görs i avsnitt 2.5.1 ”Gröna skolgårdar”: ”Som ansvarig nämnd
anges Centrala skolnämnden. Eftersom denna upphörde den 1 januari 2007, bör det påpekas att det nu är
Utbildningsnämnden tillsammans med barn- och skolnämnderna och Lundafastigheter som har
finansierings- och genomförandesansvar.” Orden ”Lundafastigheter” och ”genomförandeansvar” stryks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsen med Mats Nilssons ändring och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända ovanstående tjänsteskrivelse som remissvar till Tekniska nämnden, med förtydligande
att det nu är Utbildningsnämnden tillsammans med barn- och skolnämnderna som har
finansieringsansvar

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN
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§ 41
Yttrande över detaljplan för del av Möllevången 3:1 m fl i Lund, Lunds kommun
(Ny bussgata vid Möllevångsvägen - Norra Ringen)
Dnr BSL2007/0036
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga en bussgata mellan Möllevångsvägen och Norra
Ringen.
Lunds kommun har gjort en översyn av linjebussarnas sträckning. I denna översyn har ett förslag till ny
sträckning av busslinje nr 3, från Nöbbelöv till centrum, tagits fram.
Idag går busslinjen från Norra Ringen via Kävlingevägen-Baravägen-Möllevångsvägen, men föreslås nu
få en genare sträckning genom en direkt koppling mellan Norra Ringen och Möllevångsvägen.
Beslutsunderlag
Detaljplan upprättad 2006-11-22 för samråd
Trafikutredning: Alternativ körväg för stadsbusslinje 3 vid Möllevångsvägen - Norra Ringen
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända ovanstående skrivelse som yttrande över detaljplan för del av Möllevången 3:1
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 i enlighet med tjänsteskrivelsen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Yttrande över skrivelse Program och åtgärder för att stödja och underlätta för unga hbt-personer
Dnr BSL 2007/0024
Sammanfattning
I skrivelse till Kommunfullmäktige från Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL, efterfrågas
information om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2003-05-22
angående åtgärder för att underlätta och stödja unga hbt-personer.
BSN Lunds Stad har tillsammans med Utbildningsnämnden, BSN Lund Öster samt Kultur- och
fritidsförvaltningen uppmanats lämna yttrande på RFSL:s skrivelse.
Beslutsunderlag
Beslut Kommunfullmäktige 2003-05-22, § 57
Yttrande Barn- och skolnämnd Söder, 2003-02-20, § 33
Yttrande Barn- och skolnämnd Norr, 2003-02-18, § 18
Barn- och skolförvaltningarna Söder och Norrs tjänsteskrivelse, 2007-03-06
Barnkonventionen
Artikel 2, Icke-diskriminering
Respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen
utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom,
handikapp, börd eller ställning i övrigt.
Barn- och skolförvaltning Söder/Norrs förslag till beslut:
Barn och skolnämnd Lunds Stad beslutar:
att

som yttrande över förfrågan angående program och åtgärder för att stödja och underlätta för unga
hbt-personer till Kommunstyrelsen överlämna vad som ovan anförts.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som yttrande över förfrågan angående program och åtgärder för att stödja och underlätta för unga
hbt-personer till Kommunstyrelsen överlämna vad som ovan anförts.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Förslag till interkommunal ersättning från andra kommuner med elever placerade inom Barnoch skolnämnd Lunds stads upptagningsområden, enligt skollagen 4 kap 8a
Sammanfattning
Skolnämnderna ska besluta om ersättningens storlek när det gäller mottagande av elev i Lunds skolor
från annan kommun enligt beslut som väntas antas i Utbildningsnämnden i mars månad. Beslutet avser
enbart skollagen 4 kap 8a§. I övrigt gäller den interkommunala ersättning som fastställts av Centrala
skolnämnden för år 2007.
Beslutsunderlag
Protokoll 2006-06-02, § 64; Förslag till policy för mottagande av elev från annan kommun i grundskola
inkl förskoleklass
Barnkonventionen
Hänsyn har tagits till elevernas bästa i Lunds kommun.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Under förutsättning av att utbildningsnämnden på sitt marsmöte beslutar i enlighet med Centrala
skolnämndens tidigare beslut.
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att den interkommunala ersättningen för Lunds stad ska utgöra
1. Alt - ersättning för elever från andra kommuner avseende skollagen 4 kap 8a§ , fastställd av
Centrala skolnämnden/Utbildningsnämnden.
2. Alt - ersättning i enlighet med hemkommunens interkommunala ersättning
3. Alt - ersättning med Lunds verksamhetspeng och hemkommunens lokalpeng
att

använda den anvisade policyn och blanketterna för nya elever som önskar placering i Lunds skolor
från hösten 2007

Yrkanden
Monica Molin (s) yrkar för socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet enligt alternativ 3.
Christer Wallström (fp) yrkar enligt alternativ 2, ”ersättning i enlighet med hemkommunens
interkommunala ersättning” med tillägg - ”som bygger på självkostnad”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att nämnden beslutar enligt alternativ 2
med tillägg enligt Christer Wallströms yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att den interkommunala ersättningen för Lunds stad ska utgöra ersättning i enlighet med
hemkommunens interkommunala ersättning som bygger på självkostnad

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

att

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21

15

använda den anvisade policyn och blanketterna för nya elever som önskar placering i Lunds skolor
från hösten 2007

Reservation
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21
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§ 44
Anmälan om start av förskoleavdelning Blåtunga (BSF Söder) samt begäran om
inventarieanslag
Sammanfattning
Fler förskoleplatser behövs inom Östratorn-/Lineroområdet. Möjligheter finns att öppna avdelningar på
Blåtunga med enklare anpassning, eftersom enheten tidigare varit förskola.
Beslutsunderlag
Beslut i Centrala skolnämnden 2006-12-12, § 129 -Prioriteringslista för fördelning av anslag till förskolor
och grundskolor enligt Lokalplanering 2005--2010 i nov 2006
Kölista per 2007-02-26
Barnkonventionen
Barnets bästa har tillgodosetts genom förslaget om förskoleanpassning av skolenheten Blåtunga.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämndens beslut
att från utbildningsnämnden begära inventarieanslag till fyra avdelningar på förskolan Blåtunga
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 från utbildningsnämnden begära inventarieanslag till fyra avdelningar på förskolan Blåtunga i
enlighet med förvaltningens förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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§ 45
Rapport om bibehållen organisation på Järnåkra/Klostergården
Dnr BSL2007/0032
Sammanfattning
Förvaltningen har av nämnden/presidiet våren 2006 fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av en
eventuellt ny organisation inom Järnåkra-Klostergårdsområdet utifrån ett F-5 resp. 6-9-årsperspektiv.
Konkret innebar uppdraget att undersöka förutsättningarna för att åk 6-eleverna på Klostergårdsskolan
kunde börja på Järnåkraskolan så att Klostergårdsskolan blev en F-5 skola. De pedagogiska
resonemangen skulle utgöra utgångspunkten i analysen utifrån tre perspektiv nämligen elevernas, personalens och
föräldrarnas.
Beslutsunderlag
Befolkningsprognos mars 2006
Minnesanteckningar från arbetsgrupp (finns tillgängliga på kontoret)
Synpunkter från föräldrar , bilaga
Synpunkter från lärare m.fl. (finns tillgängliga på kontoret)
Studiebesök
Slutsats
Arbetsgruppen har studerat möjligheterna att införa en ändrad organisation F-5 resp. 6-9 på
Klostergården/Järnåkraområdet och kan konstatera att förutsättningarna för närvarande inte kan
uppfyllas när det gäller
•

elevantalet och påverkan på lokalbehov. En minskning av elevantalet beräknas ske ht 2009 i åk 69, vilket gör det lämpligare att genomföra organisationsförändringen från tidigast hösten 2009.

•

geografiska skäl. Alla från Klostergården får längre skolväg. Skolvägen innebär också korsande av
stora trafikleder med mycket trafik.
Arbetsgruppen föreslår

•

att invänta lämplig tidpunkt för ändrad organisation, då förutsättningarna enligt ovan kan infrias,
vilket beräknas kunna ske tidigast från hösten 2009

Barnkonventionen
Hänsyn har tagits till elevernas bästa under nuvarande förutsättningar.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21

§ 46
Granskning av upphandlingar - revisionen (BSF Söder)
Dnr BSL2007/0028
Sammanfattning
Öhrling PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda
upphandlingar inom kommunen.
Rapporten har sänts till Barn- och skolnämnden för kännedom och åtgärd.
Beslutsunderlag
Revisionsrapporten Granskning av upphandlingar. Lunds kommun. Barn- och skolförvaltning Söders
tjänsteskrivelse.
Barnkonventionen
Revisionens granskning är avsedd att se till att god ekonomisk hushållning råder vilket gagnar barn och
elever.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämndens beslut
att uppmana Barn- och skolförvaltning Söder att genomföra föreslagna åtgärder.
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 uppmana Barn- och skolförvaltning Söder att genomföra föreslagna åtgärder i enlighet med
förvaltningens förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21
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§ 47
Åtgärder till följd av Kommunrevisionens rapporter:
Dnr BSL 2007/0037
Sammanfattning
Med anledning av kommunrevisionens granskningsrapporter kring bisysslor, mångfaldsarbete och
jämställdhetsarbete inklusive sexuella trakasserier har Barn- och skolförvaltning Norr samt Barn- och
skolförvaltning Söder sett över vad förvaltningarna avser att göra för att åtgärda det som revisionen har
haft synpunkter på i sin granskning.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbete inklusive sexuella trakasserier,
Kommunrevisionen, 2006-12-13
2. Uppföljning av granskning av mångfaldsarbetet, Kommunrevisionen, 2006-12-13
3. Granskning av bisysslor, Kommunrevisionen, 2006-12-13
Barn- och skolförvaltning Söder/Norrs förslag till beslut:
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar:
att

godkänna förvaltningarnas skrivelse angående åtgärder med anledning av revisionens rapporter
kring jämställdhetsarbete inklusive sexuella trakasserier, mångfaldsarbetet samt bisysslor.

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 godkänna förvaltningarnas skrivelse angående åtgärder med anledning av revisionens rapporter
kring jämställdhetsarbete inklusive sexuella trakasserier, mångfaldsarbetet samt bisysslor i enlighet
med förvaltningens förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21

§ 48
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Barn- och skolförvaltning Norr
Protokoll arbetsutskottet, §§ 1,2 och 4
Ledighet för elev, nr 1
Personalärenden: 22-64
Barn- och skolförvaltning Söder
Personalärenden 128 - 168
Ekonomiärenden
Barn- och elevärenden 5 - 7
Övrigt
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21

§ 49
Information från nämndens ledamöter
•
•
•

Information från kontaktpolitiker i nämnden som besökt förskole- och skolkonferenser
Lars Hansson (fp) informerar om att arbetsutskottet arbetar med nämndens mål
Ban Hawez (s) avsäger sig uppdraget som kontaktpolitiker vid Svaneskolan, Vårfruskolan,
Apelskolan samt vid Västers rektorsområde på grund av tidsbrist

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21
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§ 50
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande ärenden:
•

Svar till Skolverket: Yttrande angående grundskoleelevers rätt till särskilt stöd vid Munspelets
skola

•

Centrala skolförvaltningen, modersmålsundervisningens ro: Modersmålsstöd i förskolan, analys
av erfarenheter, uppgifter om kostnader, förslag till åtgärder

•

Centrala skolkansliet: Modersmålsstöd i förskolan

•

Välfärdsprioriteringar utifrån Välfärdsbeskrivning Lunds kommun 2004

•

Barn- och skolnämnd Söder - Förändring av Klostergårdsskolans kök - ombyggnad av kök och
matsal

•

Centrala skolkansliet: Policy för mottagande av elev från annan kommun i grundskola inklusive
förskoleklass - fastställande

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-03-21
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§ 51
Information från förvaltningscheferna
Karin Sandberg, förvaltningschef, Barn- och skolförvaltning Söder:
Eric Hammarbro, ekonom, övergår till annan tjänst i maj. Planering pågår om hur arbetet ska fördelas
mellan övriga ekonomer på BSF Norr och Söder.
Lena Leufstedt, förvaltningschef, Barn- och skolförvaltning Norr:
Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen BSF Norr besökt Nordisk skolledarkongress i
Göteborg och varit på studiebesök å Skogstorpsskolan i Falkenberg.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

