LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-08-29

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, kl 18.00-21.10
Ledamöter:

Lars Hansson (fp) ordförande
Karl-Axel Axelsson (m) vice ordförande
Anders Ebbesson (mp) 2:e vice ordförande
Agnes Borg (kd)
Laila Gribel (m)
Monica Molin (s)
Mats Nilsson (s)
Vlasta Sabljak (s)
Ibrahim Kakahama (v)

Ersättare:

Carl Ling (m) tjänstgörande för Bo Alfredsson (m)
Johan Richter (fp) tjänstgörande för Christer Wallström (fp)
Matilda Flodin (kd)
Anna Johansson (c) tjänstgörande för Börje Hansson (c)
Mats Lindén (s) tjänstgörande för Daniel Johansson (s)
Per-Arne Lundgren (s)
Ban Hawez (s)
Gösta Eklund (v)

Övriga närvarande:

Lena Leufstedt, förvaltningschef
Ingrid Kanje, rektor Resurscentrum, § 91
Thomas Ekstedt, utvecklingsledare
Mats Jönsson, utvecklingsledare
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
Bengt Andersson, Lärarförbundet
Gabor Tilesch, Kommunal

Utses att justera:

Laila Gribel (m) med Johan Richter (fp) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Barn- och skolförvaltning Lunds stad den 5/9 2007

Underskrifter

Sekreterare ........................................................
Suzanne Olsson
Ordförande ........................................................
Lars Hansson
Justerande ...........................................................
Laila Gribel

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: BSN Lunds stad
Sammanträdesdatum: 2007-08-29
Datum för anslags
uppsättande: 2007-09-06

Datum för anslags
nedtagande: 2007-09-27

Förvaringsplats
för protokollet: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Arkivgatan 5
Underskrift

..................................................................
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
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§ 90
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Presentation av Lunds skolors resurscentrum
Ärendet
Lunds skolors resurscentrum ingår i Barn- och skolnämnd Lunds stad sedan den 1/7 2007. Ingrid Kanje,
rektor för Resurscentrum, presenterar verksamheten för nämnden, dess historia, dåvarande Centrala
skolnämndens föreslagna mål för 2007 samt mål och svårigheter nu och inför framtiden.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad tackar för informationen.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Yttrande över Naomi Zimrings ansökan om att starta fristående förskoleklass och grundskola i
Lund
Dnr BSL 2007/0095
Sammanfattning
Skolverket har översänt remiss till Lunds kommun för yttrande gällande ansökan från Naomi Zimring
om att få starta fristående förskoleklass och grundskola i Lund. Av ansökan framgår att skolan kommer
att ha inriktningen ”En svensk judisk allmän skola - en Chabad Lubavish skola grundad på Chabads
ideologi”.
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska lämna sitt yttrande till utbildningsförvaltningen senast 20007-08-17
då utbildningsnämnden har det formella ansvaret för gemensamt yttrande för Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolverket 2007-05-11, avseende Naomi Zimrings ansökan till Skolverket, inkommen till
Utbildningsnämnden 2007-05-15.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till utbildningsnämnden i enlighet med tjänsteskrivelsen
Yrkanden
Monica Molin (s) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med följande tillägg till förvaltningens att-sats: att
uppmana tillståndsgivaren att avslå ansökan av pedagogiska skäl då ansökan anger att skolan inte är
öppen för alla.
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar att till Utbildningsnämnden översända yttrande i enlighet med
tjänsteskrivelsen med undantag för 3:e, 4:e och 6:e styckena på sidan 2, då dessa synpunkter faller utanför
de aspekter som kommunen formellt har att yttra sig över.
Lars Hansson (fp) och Anna Johansson (c) yrkar bifall till Karl-Axel Axelssons yrkande och avslag till
Monica Molins.
Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar bifall till Monica Molins yrkande, avslag på
Karl-Axels Axelssons yrkande.
Beslutsgång
Det finns två yrkanden: Monica Molins yrkande med bifall till tjänsteskrivelsen med tillägg av en att-sats
med instämmande från Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) och Karl-Axel Axelssons (m)
yrkande på tjänsteskrivelsen med undantag av styckena 3, 4 och 6 på sidan 2, med instämmande från Lars
Hansson (fp) och Anna Johansson (c).
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel
Axelssons yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

till Utbildningsnämnden översända yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen med undantag för 3:e,
4:e och 6:e styckena på sidan 2, då dessa synpunkter faller utanför de aspekter som kommunen
formellt har att yttra sig över.

Reservation från s, v och mp
Vi reserverar oss mot en etablering av en grundskola i Lunds kommun enligt ansökan. Den är helt klart
inte öppen för alla. För eventuella elever skulle det innebära ett avskiljande från andra elever i samhället
och svårigheter att kunna tillgodogöra sig de grundläggande värderingar som skollagen stipulerar.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Yttrande över ansökan från Hjärnverket svensk-engelsk skola i Lund, ekonomisk förening, om
godkännande av en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2007/0096
Sammanfattning
Från Skolverket har ansökan från Hjärnverket svensk-engelsk skola i Lund, ekonomisk förening kommit
till Lunds kommun för yttrande. Av ansökan framgår att skolan kommer att ha en språklig profil med
svensk-engelsk undervisning.
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska lämna yttrande till centrala skolkansliet/utbildningsförvaltningen
som har det formella remissansvaret i Lund. Yttrandet ska lämnas senast 2007-08-17.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolverket 2007-04-23, avseende Katya Wedesjös ansökan till Skolverket, inkommen till
Utbildningsnämnden 2007-05-04.
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet 2007-2009
Drätselkontorets befolkningsprognos 2007-2013
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till utbildningsnämnden med tillstyrkan och i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Monica Molin (s) yrkar att tillståndsgivaren ska uppmanas att avslå ansökan då ytterligare etablering av
friskola med denna inriktning i Lunds kommun äventyrar redan etablerade skolor och tillstyrker
tjänsteskrivelsen, men att orden ”med tillstyrkan” tas bort i förvaltningens att-sats.
Anders Ebbesson (mp) yrkar bifall till Monica Molins yrkande.
Beslutsgång
Det finns två yrkanden, Monica Molins (s) med bifall från Anders Ebbesson (mp) och Karl-Axel
Axelssons (m) yrkande med bifall till tjänsteskrivelsen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel
Axelssons yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till utbildningsnämnden med tillstyrkan och i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Reservation från s, v och mp
Vi reserverar oss mot en etablering av en grundskola i Lunds kommun enligt ansökan. En etablering av
ytterligare en svensk-engelsk skola i Lund medför en högst väsentlig risk för överetablering vad gäller
grundskolor med engelsk språkprofil i Lunds kommun, vilka i dagsläget drivs både i kommunal och
privat regi.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Framställan från Fågelskolan att BSN Lunds stad tillstyrker ansökan till Nutek gällande
etablering av en kommunal entreprenörs- och teknikskola (KomTek)
Dnr BSL 2007/0101
Sammanfattning
Fågelskolan ansöker om att bli samarbetspartner till Nutek (= verket för Näringslivsutveckling) genom
att ingå i projektet KomTek. För att kunna bli antagen som samarbetspartner måste skolan ha
nämndens tillstyrkan i ansökningshandlingen. Kommunen förbinder sig till vissa åtaganden under och
efter projekttiden.
Beslutsunderlag
Inbjudan till etablering av KomTek (Nutek)
Fågelskolans preliminära ansökan till Nutek
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolförvaltning Lunds stad beslutar
att tillstyrka Fågelskolans ansökan till Nutek för att etablera en kommunal entreprenörs- och
teknikskola (KomTek)
att uppdra till Fågelskolan att precisera upplägget (KomTek) för nämnden
att en löpande utvärdering och rapportering sker till nämnden under projektperioden
Yrkanden
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i fem minuter för partiöverläggningar.
Lars Hansson (fp) yrkar att att-satserna justeras enligt följande:
att tillstyrka Fågelskolans ansökan till Nutek för att etablera en kommunal entreprenörs- och
teknikskola (KomTek)
att uppdra åt Fågelskolan att fullfölja ansökan till NuTek.
att uppdra till Fågelskolan att precisera upplägget (KomTek) för fastställande i nämnden
att vi ser satsningen på KomTek som en långsiktig del av nämndens pedagogiska verksamhet
att uppdra åt förvaltningen att kontakta övriga förvaltningar i syfte att göra satsningen på
entreprenörs- och teknikverksamheten kommungemensam
att tillskriva Kommunstyrelsen med en begäran om att justera nämndens reglemente så att
verksamhet inom entreprenörs- och teknikskolan kan bedrivas även gentemot målgrupper utanför
förskola/grundskola/skolbarnsomsorg
att en löpande utvärdering och rapportering sker till nämnden under projektperioden
Karl-Axel Axelsson (m), Monica Molin (s), Anders Ebbesson (mp), Ibrahim Kakahama (v) och Anna
Johansson (c) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka Fågelskolans ansökan till Nutek för att etablera en kommunal entreprenörs- och
teknikskola (KomTek)
att uppdra åt Fågelskolan att fullfölja ansökan till NuTek
att uppdra till Fågelskolan att precisera upplägget (KomTek) för fastställande i nämnden
att vi ser satsningen på KomTek som en långsiktig del av nämndens pedagogiska verksamhet
att uppdra åt förvaltningen att kontakta övriga förvaltningar i syfte att göra satsningen på
entreprenörs- och teknikverksamheten kommungemensam
att tillskriva Kommunstyrelsen med en begäran om att justera nämndens reglemente så att
verksamhet inom entreprenörs- och teknikskolan kan bedrivas även gentemot målgrupper utanför
förskola/grundskola/skolbarnsomsorg
att en löpande utvärdering och rapportering sker till nämnden under projektperioden

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Ansökan om fortsatt hemundervisning
Dnr BSS 2006/0093
Sammanfattning
Vårdnadshavarna för David Zlatoidsky har inlämnat ansökan om fortsatt hemundervisning. Beslut om
hemundervisning under läsåret 06/07 fattades av BSS 2006-12-13. Vårdnadshavarna avser att även
fortsättningsvis ta ett utökat ansvar för Davids utbildning genom att anordna hemundervisning två dagar
i veckan. Utvärdering av genomförd hemundervisning i vilken berörd personal och vårdnadshavare
deltagit visar på en positiv utveckling för David med ökad motivation för lärande, förbättrad studieteknik
samt förbättrade kunskaper.
Beslutsunderlag
• Vårdnadshavarna beskriver i sin ansökan, skrivelse 2007-08-06, motiv och bakgrund till ansökan
• Tjänsteskrivelse, BSF Lunds stad, Utvärdering av hemundervisning
• Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2007-08-14
• Tidigare beslut, protokollsutdrag från sammanträde med Barn- och skolnämnd Söder 2006-12-13
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hemundervisning för del av undervisning i respektive ämne beviljas för läsåret 2007-2008
att hemundervisningen följer individuell utvecklingsplan
att uppföljning av hemundervisningen ske 1 gång per månad
att hemundervisningen planeras fortlöpande med utgångspunkt från kursplanerna för respektive ämne
och tillsammans med respektive lärare
att eleven deltar i nationella prov
att medgivandet ska återkallas med omedelbar verkan, om nödvändig insyn i verksamheten inte ges
eller att det av annat skäl inte kan antas att förutsättningar för godkännande fortfarande föreligger
att utvärdering, med olika intressenter involverade, sker i maj 2008
Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) och Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, Karl-Axel Axelssons och Anders Ebbessons yrkande i enlighet med
tjänsteskrivelsen och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Norr beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 29 augusti 2007:
Barn- och skolförvaltning Lunds stad - Norr
Personalärenden: 128-270
Barn- och skolförvaltning Lunds stad - Söder
Personalärenden: 262-406
Beslut om avgiftsbefrielse, nr 1
Delegat: Helén Engström
Hyreskontrakt, nr 1
Upphandling av flyttning, nr 1
Fördelning av medel ur Hedda Hylanders fond, nr 1
Gemensamt
Protokoll arbetsutskottet 2007-08-15, § 10, nr 5
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Information från nämndens ledamöter
•
•

Mats Lindén (s) informerar från föräldramöte angående kraftledningen vid Röda Längan.
Ibrahim Kakahama informerar från skolkonferensen på Vikingaskolan.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Anmälningar
Till nämnden anmäls:
•
•

Utvärdering av hemundervisning två dagar i veckan
Dnr BSS 2006/0093

•

Karin Sandberg, avgående förvaltningschef för Barn- och skolförvaltning Söder, tackar nämnden
för avskedspresenten och önskar nämnden lycka till i arbetet framöver.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Information från förvaltningschefen
Lena Leufstedt informerar om:
•
•
•
•

Flyttningen av förvaltningskontoren till Arkivgatan 5 respektive Nöbbelövsvägen 21
Organisationsöversynen, upplägg och tidsplaner. Beslut planeras till nämndsammanträdet den
5/12.
Fortsatt arbete med ärendet om direkt skolpeng. Beslut förväntas bli taget i Kommunfullmäktige
i oktober.
Strejken på Romano Trajo

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

