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§1
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämndens beslut
Ordföranden föreslår att ärendet om Kommungemensamma anvisningar för kvalitetsredovisning 20092011 utgår för vidare beredning och i stället behandlas på nämndsammanträdet den 20/2.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Förslag till ekonomisk styrmodell med regler ör BSN Lunds stad
Bakgrund
När direkt skolpeng införs i Lunds kommun 2008 behöver Barn- och skolnämnden se över sin
ekonomistyrmodell. BSN Lunds stad får från och med i år sina resurser på följande sätt:
Av kommunfullmäktige får nämnden en budget som består av en fast och en rörlig del.
Den fasta delen består 2008 av följande två delar:
• Till nämndens förfogande (2,5 %) som uppgår till 29 mkr
• Särskild verksamhet och lokaler med 254 mkr för såväl egna skolor/förskolor som friskolor och
enskilda förskolor.
Den rörliga skolpengen uppgår preliminärt till 890 mkr.
Den rörliga skolpengen från kommunfullmäktige skickas oförändrad till skolenheterna efter antalet 1-16
åringar. Hur stor den rörliga delen till slut blir beror på antalet barn/ungdomar 1-16 år i skola och
förskola folkbokförda i BSN Lunds stads område. Denna del av skolpengen kommer att bestämmas
varje månad med antalet registrerade 1-16 åringar i kommunens skolsystem (Procapita) som grund.
Sammanlagt beräknas BSN Lunds stad 2008 få en budget på omkring 1 175 mkr. Osäkerheten på exakt
belopp beror på att antalet 1-16 åringar beräknas varje månad.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

anta ovanstående förslag till ekonomisk styrmodell

att

ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med förslaget

att

budgetunderskott/överskott hanteras i enlighet med framlagt förslag samt

att

den ekonomiska styrmodellen skall ses över inför budgetarbetet 2009

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skolkontorets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta ovanstående förslag till ekonomisk styrmodell
att

ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med förslaget

att

budgetunderskott/överskott hanteras i enlighet med framlagt förslag samt

att

den ekonomiska styrmodellen skall ses över inför budgetarbetet 2009

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§3
Internbudget 2008
Sammanfattning
För år 2008 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget. När direkt skolpeng införs 2008 har
nämnden också att ta ställning till vilka funktioner/satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som
ställts till nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, dnr KS 2006/0846
Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2007
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 11 januari 2008
Ärendet
Fastställa internbudgeten för Barn- och skolnämnd Lunds stad.
Sammanfattning
För år 2008 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget. När direkt skolpeng införs 2008 har
nämnden också att ta ställning till vilka funktioner/satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som
ställts till nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, dnr KS 2006/0846
Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2007
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 11 januari 2008
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt ovan

Yrkanden
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag enligt alternativ 1 med tillägg att
användandet av medel från ”projekt kommungemensamma satsningar” beslutas i nämnden, men att 500
tkr delegeras till förvaltningschefen och att strukturbidrag ”liten skola i Odarslöv” ändras till ”skola inom
Lerbäck/Stångby rektorsområde”.
Bo Alfredsson (m)Börje Hansson (c) och Lars Hansson (fp) instämmer i Karl-Axel Axelssons yrkande.
Anders Ebbesson (mp) yrkar för s, v och mp bifall till förvaltningens förslag med tillägget att hos
kommunstyrelsen begära utökad budgetram med 1 % för att kunna bibehålla kvalitén inom
verksamhetsområdet.
Lars Hansson (fp) yrkar att nämnden ska uppdra åt förvaltningschefen att inför 2009, för den del av S:t
Hansgårdens verksamhet som utgör en gemensam pedagogisk resurs, utforma ett förslag till
interndebiteringssystem som gör att kostnaderna fördelas på de organisatoriska enheter som utnyttjar
resursen.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Börje Hansson (c) yrkar avslag på Lars Hanssons tilläggsyrkande, bifall till Karl-Axel Axelssons yrkande
och också avslag på Anders Ebbessons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
I huvudfrågan finns två yrkanden som kan ställas mot varandra, Karl-Axel Axelssons (m) m fl samt
Anders Ebbessons (mp) m fl yrkande.
Utöver detta finns Anders Ebbessons (mp) m fl tiläggsyrkande samt Lars Hansson (fp) tilläggsyrkande
som behandlas var för sig och ställs mot avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Axel Axelssons m fl yrkande och Anders Ebbessons m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel Axelssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Anders Ebbessons m fl tillägsyrkande angående utökning av
budgetramen och Börje Hanssons m fl avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå
tillägsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons tilläggsyrkande och Börje Hanssons m fl
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar avslå tillägsyrkandet.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt förvaltningens förslag alternativ
1
att i alternativ 1 med tillägg att användandet av medel från ”projekt kommungemensamma
satsningar” beslutas i nämnden, men att 500 tkr delegeras till förvaltningschefen och att
strukturbidrag ”liten skola i Odarslöv” ändras till ”skola inom Lerbäcks rektorsområde”.
Reservation
Monica Molin (s), Daniel Johansson (s), Vlasta Sabljak (s) Mats Nilsson (s), Laurent Lawson (s),
Per-Arne Lundgren (s), Mats Lindén (s), Ban Hawez (s), Anders Ebbesson (mp), Esbjörn Hellström
(mp), Ibrahim Kakahama (v), Gösta Eklund (v) inkommer med följande reservation:
Som den av förvaltningen föreslagna internbudgeten för 2008 visar innebär kommunfullmäktiges beslut
om ändrad medelstilldelning till BSN Lunds Stad en kraftig nerdragning av resurser till både förskolor
och skolor.
Underfinansieringen innebär personalinskränkningar inom i stort sett alla delar av den verksamhet
nämnden är ansvarig för. Detta bidrar till att grupperna i förskolorna blir större. Det har talats om

13/19 istället för de av kommunfullmäktige beslutade barnantalet 11/16. Ett mål som
kommunfullmäktige inte ändrat!

Justeringsmännens signatur
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I skolorna blir konsekvenserna färre lärare i klassrummen! Sammantaget nästan 50 heltidstjänster som
ska bort! Detta innebär också en stor påfrestning för den personal som blir kvar med mer arbete som
ska utföras och sämre arbetsmiljö.
Vi vill stoppa dessa neddragningar och fortsätta satsa på barnen och personalen!



Grupper i förskolan med barnantal 11/16
Oförändrad lärarledd tid till eleverna

Liksom inför EVP 2008 är vår bedömning att finansieringen av nämndens förelagda verksamhet är
otillräcklig och överväger en begäran om tilläggsanslag när konsekvenserna av det omställningsarbete
som nu skall ske klarnat.”
I konsekvens med vårt yttrande inför EVP 2008 för Lunds kommun yrkar vi att Barn- och skolnämnd
Lunds Stad beslutar
att
att

anta förvaltningens förslag till internbudget samt
hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram med 1% för att kunna bibehålla kvalitén inom
verksamhetsområdet

Lars Hansson (fp) och Karl Axel Axelsson (m) reserverar sig till förmån för Lars Hanssons
tilläggsyrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§4
Förslag från s, v och mp angående full ersättning till lärare som deltar i Lärarlyftet
Dnr BSL 2007/0163
Sammanfattning
Regeringen beslutade i april 2007 om en satsning på lärarfortbildning. Fortbildningsinsatsen omfattar
lärare inom grundskolan och de frivilliga skolformerna och ska pågå från 2007 t o m 2010. Lärarlyftet,
som satsningen kallas, omfattar ca 2,8 miljarder kronor under perioden och består av flera olika delar.
Fortbildning och kompetensutveckling är första delen av lärarlyftet som också kommer att omfattar
satsning på forskarutbildning för pedagoger, utbildning av obehöriga, fortbildning för SFI-lärare och
kompetensutveckling i specialpedagogik. Syftet med fortbildningen är att stärka lärares kompetens för att
därigenom öka elevernas måluppfyllelse. I regeringens beslut ska pedagogerna behålla minst 80 % av sin
lön under tiden de studerar. Studier och arbete får aldrig överstiga 100 % sysselsättning.
Förslag har kommit från s, v och mp om full ersättning till de lärare som deltar i lärarlyftet då den 80 %
ersättningen anses vara en svaghet i regeringsbeslutet. Möjligheten att delta i satsningen kan påverkas av
vikande ekonomiska förutsättningar.
Beslutsunderlag
Skrivelse från s, v och mp angående full ersättning till deltagarna i Lärarlyftet Dnr BSL 2007/0163.
Regeringsbeslut U2007/3166/S, U2007/3167/S och U 2007/3168/S från den 19 april 2007.
SFS 2007:222 om statsbidrag för fortbildning av lärare och SFS 2007:223 om uppdragsutbildning för
fortbildning av lärare.
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppmuntra lärarna att delta i utbildningen
att BSN Lunds stad ska ersätta de deltagande lärarna med resterande 20 % till 100 % av normalt
utgående lön
Yrkanden
Monica Molin (s), Ander Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) yrkar enligt förslaget.
Karl-Axel Axelsson (m) yrkar enligt förslaget med följande tillägg:
• att om intresset skulle överstiga prioriterade medel får förvaltningschefen besluta efter
verksamhetens behov.
• Inför 2009 ska gemensamma riktlinjer utarbetas så att förfarandet ska vara samma för samtliga
barn- och skolnämnder.
Lars Hansson (fp) insrämmer i Karl Axel Axelssons yrkande.
Propositionsordning
Det finns två förslag: Monica Molins (s) m fl yrkande och Karl Axel Axelssons (m) m fl yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Axel
Axelssons m fl yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Barn- och skolnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja för bifall till Karl-Axel Axelssons (m) m fl yrkande.
Nej för avslag på ovanstående yrkande.
Ledamot
Karl-Axel Axelsson (m)
Bo Alfredsson (m)
Laila Gribel (m)
Christer Wallström (fp)
Börje Hansson (c)
Frank Falkestav (m)
Monica Molin (s)
Daniel Johansson (s)
Vlasta Sabljak (s)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (v)
Anders Ebbesson (mp)
Lars Hansson (fp)
Summa:

Ja
X
X
X
X

Nej Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

6

1

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar med ordförandens utslagsröst:
att uppmuntra lärarna att delta i utbildningen
att BSN Lunds stad ska ersätta de deltagande lärarna med resterande 20 % till 100 % av normalt
utgående lön
att att om intresset skulle överstiga prioriterade medel får förvaltningschefen besluta efter
verksamhetens behov. Inför 2009 ska gemensamma riktlinjer utarbetas så att förfarandet ska vara
samma för samtliga barn- och skolnämnder.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§5
Elektromagnetiska fält från kraftledning vid Fågelskolan – remissvar
Dnr BSL 2007/0148
Sammanfattning
Klagomål gällande elektromagnetiskt fält från kraftledning har inkommit till Miljöförvaltningen från fyra
föräldrar till barn som har sina lektionssalar i den s.k. Röda Längan vid Fågelskolan. Efter inhämtanden
av yttranden från myndigheter och bolag har Miljöförvaltningen förelagt Barn- och skolnämnd Lunds
stad att ta fram och presentera en avvecklingsplan alternativt visa hur man kan driva verksamhet inom
Fågelskolans område
så att barn inte utsätts för högre strålning än 0,2 µT i skolverksamheten och då särskilt i den s.k. Röda
Längan.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Dnr 2007.2254.14
Förvaltningens tjänsteskrivelse 20080104
Barn- och Skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och Skolnämnd Lunds stad beslutar
att

överlämna Barn- och Skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Miljöförvaltningen

Överläggningar och yrkanden
Monica Molin (s) yrkar bifall till beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen med tilläggsyrkandet att uppdra åt
förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för avveckling av berörda lokaler med ekonomiska och
organisatoriska konsekvenser enligt Miljöförvaltningens tidplan och förelägga nämnden.
Anders Ebbesson (mp) och Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Monica Molins yrkande.
Lars Hansson (fp), Karl-Axel Axelsson (m) och Börje Hansson (c) yrkar bifall till förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ordföranden vägrar att ställa Monica Molins (s) m fl tilläggsyrkande under proposition med hänvisning
till att yrkandet inte avser det ärende som är under behandling.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig för gruppvisa överläggningar kl 20.15 – 20.30

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Fortsatta överläggningar och yrkanden
Anders Ebbesson (mp) yrkar, såsom tilläggsyrkande, att nämnden måtte besluta att vid ett eventuellt
föreläggande kommer en avvecklingsplan att tas fram.
Ordföranden vägrar att ta upp Anders Ebbessons (mp) tilläggsyrkandet till behandling med hänvisning
till att även detta yrkande i praktiken är ett uppdrag till förvaltningschefen och därmed inte avser det
ärende som är under behandling.
Anders Ebbesson (mp) begär att ordförandens propositionsvägran ställs under nämndens prövning.
Beslutsgång i procedurfrågan
Ordföranden ställer proposition på sin egen propositionsvägran mot Anders Ebbessons begäran att
nämnden ska behandla tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar att inte behandla Anders
Ebbessons tilläggsyrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Barn- och skolnämnden godkänner följande propositionsordning.:
Ja för att avvisa Anders Ebbessons tilläggsyrkande.
Nej för att ställa Anders Ebbessons tilläggsyrkande under proposition.
Ledamot
Karl-Axel Axelsson (m)
Bo Alfredsson (m)
Laila Gribel (m)
Christer Wallström (fp)
Börje Hansson (c)
Frank Falkestav (m)
Monica Molin (s)
Daniel Johansson (s)
Vlasta Sabljak (s)
Mats Nilsson (s)
Ibrahim Kakahama (v)
Anders Ebbesson (mp)
Lars Hansson (fp)
Summa:

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

7

0

Barn- och skolnämndens beslut i procedurfrågan
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ställa Anders Ebbessons yrkande under proposition

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

10

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-01-23

11

Fortsatta överläggningar och yrkanden
I tilläggsfrågan yrkar Lars Hansson (fp) med instämmande av Karl-Axel Axelsson (m) och Börje
Hansson (c) att nämnden i stället måtte besluta:
att

avvakta Miljönämndens beslut och därefter ta ställning till vidare åtgärder.

Beslutsgång
Det finns endast ett huvudyrkande, nämligen Monica Molins m fl bifallsyrkande till förslaget i
tjänsteskrivelsen. Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Det finns därutöver två alternativa tilläggsyrkanden, nämligen Anders Ebbessons m fl yrkande respektive
Lars Hansson m fl yrkande. Ordföranden ställer dessa båda yrkanden mot varandra och finner att
nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Miljöförvaltningen
att avvakta Miljönämndens beslut och därefter ta ställning till vidare åtgärder
Reservation
Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande i nämnden.
Monica Molin (s), Daniel Johansson (s), Vlasta Sabljak (s) Mats Nilsson (s), Laurent Lawson (s), Per-Arne Lundgren
(s), Mats Lindén (s), Ban Hawez (s), Anders Ebbesson (mp), Esbjörn Hellström (mp), Ibrahim Kakahama (v), Gösta
Eklund (v)

Justeringsmännens signatur
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§6
Delegationsordning för BSN Lunds stad
Ärendet
Efter sammanslagningen av Barn- och skolförvaltning Norr och Barn- och skolförvaltning Söder samt
Resurscentrum har en ny delegationsplan för den nya förvaltningen Lunds stad tagits fram.
Beslutsunderlag
Delegationsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta delegationsplanen för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Yrkanden
Monica Molin (s) och Karl-Axel Axelsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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 anta delegationsplanen för Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Justeringsmännens signatur
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§7
Arbetsmiljöplan för BSN Lunds stad
Ärendet
Efter sammanslagningen av Barn- och skolförvaltning Norr och Barn- och skolförvaltning Söder samt
Resurscentrum har en ny arbetsmiljöplan för den nya förvaltningen Lunds stad tagits fram.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta Arbetsmiljöplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
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 anta Arbetsmiljöplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Justeringsmännens signatur
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§8
Mångfaldsplan för BSN Lunds stad
Ärendet
Efter sammanslagningen av Barn- och skolförvaltning Norr och Barn- och skolförvaltning Söder samt
Resurscentrum har en ny mångfaldsplan för den nya förvaltningen Lunds stad tagits fram.
Beslutsunderlag
Mångfaldsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta Mångfaldsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
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 anta Mångfaldsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-01-23
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§9
Granskning av skolornas insatser för elever med behov av särskilt stöd
Dnr BSL 2007/0129
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-10-22 att uppdra åt Barn- och skolnämnderna att till
Kommunkontoret översända yttrande över revisionsrapporten avseende kommunrevisionens granskning
av skolornas insatser för elever i behov av särskilt stöd för att kunna utreda frågan kring
likställighetsprincipen.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2007-10-10.
Revisionsrapport; Granskning avseende skolornas insatser för elever i behov av särskilt stöd/ oktober
2007.
Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2007-10-22.
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, 2008-01-09.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
till Kommunkontoret överlämna yttrande över föreliggande granskningsrapport av
Kommunrevisionen i enlighet med vad som ovan anförts.
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
till Kommunkontoret överlämna yttrande över föreliggande granskningsrapport av
Kommunrevisionen i enlighet med vad som ovan anförts.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-01-23

Barn- och skolnämnd Lunds stad

§ 10
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Arbetsutskottet
Protokoll 2007-11-28, §§ 17-22, nr 08/1
Förvaltningschef
Antagande av anbud, nr 08/1
Förlängning av avtal avseende särskoleskjutsar
Placering vid resurscentrum/särskoletillhörighet
Placering av elever på resurscentrum med undervisning på Ekelundskolan, Örtagårdsskolan, K-A
Westerbergskolan, Gotland, nr 08/01
Tecknande av avtal
Nr 08/2
Ansökan om ledighet för elev
Ansökan om ledighet för elev vid Vårfruskolan, nr 08/1
Ansökan om ledighet för elev vid Svaneskolan, nr 08/2
Personalärenden: 08/1 till om med 08/135
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: 2008-01-23
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§ 11
Information från nämndens ledamöter
•

Christer Wallström (fp) informerar från skolkonferens på Svenshögskolan

•

Lars Hansson (fp) meddelar att arbetsutskottet har uppdragit åt presidiet att sammanträffa med
Tekniska nämndens presidium för att diskutera hur olika typer av trafiksäkerhetsfrågor i
anslutning till förskolor och skolor ska hanteras. Innan detta möte ska en inventering inom BSN
Lunds stads område göras för att klarlägga vilka problem som kan finnas.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-01-23

§ 12
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande ärenden:
Samverkansprotokoll:
07-10-15
07-11-12
07-12-10
08-01-14
08-01-21
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
ta anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-01-23
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§ 13
Information från förvaltningschefen
•

Information angående flyttning av skolkontoret. Samtliga är nu placerade på Arkivgatan 5

•

Information angående den nya organisationen. Områdesrektorerna är utsedda. Rektorstjänsterna
finns på förslag och kommer att förhandlas den 28/1

•

Arbetet med att ta fram olika dokument för BSN Lunds stad fortsätter och är en förutsättning
för att få struktur på den nya organisationen

• Bokslutsarbetet pågår. Analys av resultatet kommer i samband med årsanalysen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

