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§ 137
Fastställande av dagordning
Barn- och skolnämnden beslutar
att fastställa föreliggande dagordning.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Förslag till övergripande organisationsstruktur för förskole- och skolverksamheten inom Barnoch skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2007/0152
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2007-05-25 ansvarsfördelning mellan nämnderna inom skolsektorn och
förvaltningsorganisationen från och med 2007-07-01. Beslutet innebar att barn- och skolförvaltningarna
Norr och Söder slogs samman till Barn- och skolförvaltning Lunds stad som också tillfördes
Resurscentrum. Till följd av detta föreligger behov av att se över nuvarande organisationsstruktur och
skapa en enhetlig ledningsstruktur inom den nya förvaltningen. Förslaget om direkt skolpeng förstärker
behovet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse daterad 2007-11-20.
Förvaltningschefen har till sammanträdet gjort revideringar i tjänsteskrivelsen enligt följande:
- på sidan 4 har andra stycket som börjar med ”Modellen med flera rektorer” tagits bort
- Vårfru, Apel, Svane och Paletten med närliggande förskolor föreslås bilda ett område
- Järnåkra, Klostergården med närliggande förskolor inklusive Arken och Ulrikedal föreslås bilda ett
område.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa förvaltningens reviderade förslag till övergripande ledningsstruktur och områdesindelning
för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
att uppdra åt förvaltningschefen att utse skolområdeschefer tillika rektorer i samråd med presidiet
att uppdra åt förvaltningschefen att utse rektorer efter samråd med berörd skolområdeschef.
Beslutsgång
Lars Hansson (fp), Börje Hansson (c) och Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till förvaltningens
reviderade förslag med den ändringen att benämningen skolområdeschef tillika rektor ändras till
områdesrektor.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras under 10 minuter.
Mats Lindén (s) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar bifall till förvaltningens reviderade förslag men den
ändringen att benämningen skolområdeschef tillika rektor ändras till rektor tillika skolområdeschef.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt med fleras yrkande bifallet.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
att fastställa förvaltningens reviderade förslag till övergripande ledningsstruktur och områdesindelning
för Barn- och skolförvaltning Lunds stad med den ändringen att benämningen skolområdeschef
tillika rektor ändras till områdesrektor
att uppdra åt förvaltningschefen att utse områdesrektorer i samråd med presidiet
att uppdra åt förvaltningschefen att utse rektorer efter samråd med berörda områdesrektorer.
Reservation
Socialdemokratiska Barn- och skolnämndsgruppen reserverar sig skriftligt till förmån för Mats
Lindéns (s) och Ibrahim Kakahamas (v) yrkande (bilaga 1).

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1
Reservation 2007-11-28
Det har länge rått en oklarhet rörande ledningsorganisationen inom barn- och skolnämnderna i Lunds
stad genom användningen av beteckningen biträdande rektor som saknar författningsstöd.
Skolförvaltningens förslag att benämna skolområdenas ledande tjänst "skolområdeschef tillika
rektor" innebär i det avseendet en förbättring genom att funktionen som rektor lyfts fram. Enligt vår
mening skulle det vara ännu bättre om benämningen istället blev "rektor tillika skolområdeschef".
Majoritetens beslut innebär tyvärr att oklarheter kvarstår i den nya organisationen genom att
benämningen "områdesrektor" inte har författningsstöd.
Socialdemokraterna

Justeringsmännens signatur

Vänsterpartiet

Utdragsbestyrkande

