LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-12-09

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 17.00-20.00
Ledamöter:

Lars Hansson (FP) ordförande
Karl-Axel Axelsson (M) vice ordförande, kl7.30 – 20.00, §§ 99- 109
Anders Ebbesson (MP) 2:e vice ordförande
Laila Gribel (M)
Christer Wallström (FP)
Agnes Borg (KD) kl 17.50 – 20.00, §§ 101-109
Roger Niklewski (C)
Monica Molin (S)
Daniel Johansson (S)
Mats Nilsson (S) kl 17.20 – 20.00, §§ 98-109
Ibrahim Kakahama (V)

Ersättare:

Johanna Kyander (M) Tjänstgörande för Bo Alfredsson (M), §§ 96-98
Carl Ling (M), tjänstgörande för Karl-Axel Axelsson (M), §§ 96-98
Daniel Nilsson (M), kl 17.45 – 20.00, tjänstgörande för Bo Alfredsson (M), §§ 99-109
Malin Norberg (FP)
Emelie Ekman (FP)
Matilda Flodin (KD), tjänstgörande för Agnes Borg (KD), §§ 96-100
Simon Årnes (C)
Patrice Soares (S), tjänstgörande för Mats Nilsson (S), §§ 96-97
Per-Arne Lundgren (S)
Gösta Eklund (V)
Esbjörn Hellström (MP)

Övriga närvarande:

Lena Leufstedt, förvaltningschef
Kerstin Fors, områdesrektor
Olle Nessow, utvecklingsledare
Thomas Ekstedt, utvecklingsledare
Ann-Britt Svensson, ekonom
Patrik Löfstrand, ekonom
Elin Ejsing Johansson, projektchef
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
Laila Nilsson, Kommunal
Lena Nilsson, Kommunal
Göran Enström, Lärarförbundet

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Monica Molin (S) med Ibrahim Kakahama (V) som ersättare

Underskrifter

Barn- och skolkontor Lunds stad den 16 december kl 15.00
Sekreterare ........................................................
Suzanne Olsson
Ordförande ........................................................
Lars Hansson
Justerande ...........................................................
Monica Molin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: BSN Lunds stad
Sammanträdesdatum: 2009-12-09
Datum för anslags
uppsättande: 2009-12-17

Datum för anslags
nedtagande: 2010-01-08

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

..................................................................
Suzanne Olsson, nämndsekreterare

Paragrafer: §§ 96-109

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-12-09

2

§ 96
Fastställande av dagordningen
Ärendet
Eftersom en skrivelse inkommit från S och MP (Dnr BSL 2009/0125) där man önskar en redogörelse
för hur situationen ser ut för de barn som var inskrivna på Romano Trajo och vilka planer som finns för
utveckling av alternativ till den tidigare verksamheten har, föreslår ordföranden att detta ärende läggs
först på dagordningen (§ 97).
Ordföranden föreslår också att dagordningen justeras enligt följande:
§ 98: Ekonomisk uppföljning per den 30 november
§ 99: Bokslutsprognos för Barn- och skolnämnd Lunds stad 2009
§ 100 Redovisning av närvaro- och personaltäthet av fritidshems- och klubbverksamheten ht 2009
§ 101: Förslag till resursfördelning till skolbarnomsorg för 10-12 åringar
§ 102: Motion till kommunfullmäktige: Frukt under skoldagen ska bekostas av skolan
§ 103: Månadsrapport lokalplanering
§ 104: Granskningsrapport för intern kontroll 2009
§ 105: Handlingsplan för intern kontroll 2009
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den justerade dagordningen

Justeringsmännens signatur
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§ 97
Information med anledning av skrivelse från socialdemokraterna och miljöpartiet
Ärendet
Redogörelse för hur skolbarnomsorgen ordnats för de barn som var inskrivna på Romano Trajo och hur
den fortsatta verksamheten planerats.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen

Justeringsmännens signatur
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§ 98
Ekonomisk uppföljning per den 30 november
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort en uppföljning per den 30 november efter uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-12-09.
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 30 november 2009 och lägga den till
handlingarna.
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 godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 30 november 2009 och lägga den till
handlingarna.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Bokslutsprognos för Barn- och skolnämnd Lunds stad år 2009
Ärendet
Genomgång av bokslutsprognosen för BSN Lunds stad.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna bokslutsprognosen för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunkontoret
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna bokslutsprognosen för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunkontoret.

Justeringsmännens signatur
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§ 100
Redovisning av närvaro och personaltäthet av fritidshems- och klubbverksamheten
höstterminen 2009
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade 2007-06-19 att ge förvaltningen i uppdrag att se över
resursanvändningen på fritidshemmen och fritidsklubbarna med utgångspunkt utifrån antalet placerade
barn, antalet närvarande barn och bemanning. Redovisningen ska ske för skolbarnsomsorgen per skola
och klubb samt för förvaltningen som helhet. Detta är det femte mätningstillfället. Mätningar har
genomförts höstterminen 2007, vårterminen 2008, höstterminen 2008, vårterminen 2009 samt
höstterminen 2009.
Beslutsunderlag
Sammanfattning inskrivna/faktiskt närvarande barn, fritidshem; bilaga
Sammanfattning inskrivna/faktiskt närvarande barn, fritidsklubb; bilaga
Sammanfattning faktiskt antal elever per person vid fritidshemmen 2007-2009; bilaga
Sammanfattning faktiskt antal elever per person vid fritidsklubbarna 2007-2009; bilaga
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2009-11-30
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisning av närvarouppföljning av fritidshems- och klubbverksamheten höstterminen
2009 till handlingarna.
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 lägga redovisning av närvarouppföljning av fritidshems- och klubbverksamheten höstterminen
2009 till handlingarna.

Justeringsmännens signatur
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§ 101
Yttrande över förslag till resursfördelning till skolbarnsomsorg för 10-12 åringar
Dnr BSL 2009/0126
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till Barn- och skolnämnd Lunds stad för yttrande överlämnat
förslag till resursfördelning till skolbarnsomsorg för 10-12 åringar.
Beslutsunderlag
Hållpunkter för den lokala arbetsprocessen på skolområdesnivån eller motsvarande, 2009-10-27
Remissförslag, Kommunkontorets ekonomiavdelning, 2009-11-03
Barn- och skolförvaltning Lunds Stads tjänsteskrivelse, 2009-12-01
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

som sitt yttrande över Förslag till resursfördelning till skolbarnsomsorg för 10-12 åringar
överlämna yttrande i enlighet med vad som anförts i yttrandet.

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar:
att

nämndens som sitt yttrande anför följande:
Båda de modeller som beskrivs i remissen har starkt negativa effekter:
1) En övergång från inskrivna till boende elever som bas för resursfördelningen innebär ökad
resurstilldelning till de områden/den nämnd som idag har låg efterfrågefaktor, och minskade
resurser till de områden/den nämnd som idag har hög efterfrågefaktor. Detta innebär i
praktiken att resurserna omfördelas från de verksamheter där eleverna deltar till de
verksamheter där eleverna inte deltar. En sådan resursfördelning är direkt oönskad.
2) Fristående skolor och Internationella skolan (ISLK) saknar befolkningsunderlag, och boende
elever kan därför inte användas som bas för resursfördelning till dessa enheter.
Utredningsgruppen har som planeringsförutsättning antagit att inskriven skolbarnsomsorg endast
undantagsvis ska erbjudas till 11-och 12-åringar. Detta är en oönskad begränsning. Visserligen
önskar vi att öppen skolbarnsomsorg erbjuds i större omfattning, men inskriven omsorg, med ett
aktivt vuxentillsynsansvar som trygghet för vårdnadshavarna, måste fortsatt erbjudas alla
ålderskategorier.

att

nämnden ber utredningsgruppen att överväga ett tredelat resursfördelningssystem enligt
nedanstående skiss:
A. Mellanmålsresurs
All mellanmålsservering ska – om inte synnerliga skäl talar emot det – förläggas till
skolbespisningarna, och vara kostnadsfri för elever som är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Den del
av föräldraavgifterna som motsvarar mellanmålskostnaden bör därför fördelas direkt till elevens
hemskola, oavsett vilken klubb eleven är inskriven i. Icke inskrivna elever bör erbjudas mellanmål

Justeringsmännens signatur
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till självkostnadspris. Genom självkostnadsfinansieringen behövs ingen särskild resurstilldelning för
dessa.
B. Aktivitetsresurs
Huvuddelen av resursen till både öppen och inskriven skolbarnsomsorg tilldelas utifrån faktiskt
deltagande i verksamheten. Ett sådant system skulle garantera att resurserna i större utsträckning
följer elevernas vistelsemönster. Det skulle även innebära en viss önskad social viktning genom att
elevgrupper med lågt deltagande i föreningsaktiviteter utanför fritidsklubben ges större resurser.
Redan idag sker närvaronoteringar vid de flesta fritidsklubbarna, och det administrativa merarbetet
borde därför inte vara särskilt betungande.
Ett resursfördelningssystem baserat på faktiskt deltagande möjliggör även för fristående huvudmän
att erbjuda både inskriven och öppen omsorg.
C. Basresurs (befolkningsresurs)
För att kunna starta nya verksamheter som ännu inte har ett faktiskt deltagande, för att kunna
parera för fluktuationer i deltagande utan att detta medför oönskad personalturbulens, och kanske
för att göra vissa extrasatsningar i socialt belastade områden, bör en mindre del av resursen tilldelas
nämnderna baserat på antalet i grundskolan inskrivna elever i åldern 10-12 år.
Om inskrivning
För inskrivna elever utgår föräldraavgift enligt maxtaxa. Föräldrar till inskrivna elever erbjuds en
aktiv vuxentillsyn enligt ett kontrakt som upprättas mellan fritidsklubben och vårdnadshavaren.
Kontraktet kan exempelvis innehålla:
- Kontroll av att eleven verkligen dyker upp på fritidsklubben.
- Kontroll av att eleven inte lämnar fritidsklubben vid annan tid eller på annat sätt än vad som
överenskommits.
För elever som deltar i öppen verksamhet är deltagandet helt frivilligt och vuxentillsynen
inskränker sig till personalens allmänna ansvar för verksamheten. Öppen verksamhet innebär att
eleverna från dag till dag kan välja i vilka aktiviteter, och på vilken enhet de ska delta. Detta ger
större variation och valfrihet.
Karl Axel Axelsson (M), Roger Niklewski (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars Hansson
yrkanden.
Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons första att-sats, yrkar avslag på Lars Hanssons andra att-sats
och yrkar i stället:
att

ett nytt förslag tas fram som utgår från att pengen för skolbarnsomsorg fördelas genom en
kombination av en basresurs, för befolkningsstruktur med social omfördelning, och en
tilläggsresurs baserad på inskrivning eller på faktisk närvaro.

Monica Molin (S) yrkar vidare:
att

resurstilldelningen för 2010 återställs till samma nivå som för 2009.

Anders Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Monica Molins (S) instämmande och
yrkanden.
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Lars Hansson (FP), Karl Axel Axelsson (M), Roger Niklewski (C) och Agnes Borg (KD) yrkar avslag på
Monica Molins att-sats som avser återställning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Lars Hanssons (FP) m fl yrkande avseende övergripande
yttrande (första att-satsen) och finner det bifallet.
När det gäller alternativ till resursfördelningsmodellerna finns det två yrkanden – Lars Hanssons (FP)
m fl, och Monica Molins m fl (S). Ordföranden ställer proposition på dessa och finner att nämnden har
beslutat i enlighet med Lars Hanssons (FP) m fl yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Lars Hanssons m fl yrkande
Nej till Monica Molins m fl yrkande.
Ledamot/ersättare

Ja

Nej Avstå
r

Karl-Axel Axelsson (M)
X
Daniel Nilsson (M)
X
Laila Gribel (M)
X
Christer Wallström (FP)
X
Roger Niklewski (C)
X
Agnes Borg (KD)
X
Monica Molin (S)
X
Daniel Johansson (S)
X
Per-Arne Lundgren (S)
X
Mats Nilsson (S)
X
Ibrahim Kakahama (V)
X
Anders Ebbesson (MP)
X
Lars Hansson (FP)
X
Summa
7
6
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
När det gäller ”återställning av resurstilldelningen” finns det två yrkanden – Monica Molins m fl (S)
yrkande och Lars Hanssons (FP) m fl avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa och
finner att nämnden har beslutat att avslå Monica Molins (S) m fl yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Lars Hanssons m fl avslagsyrkande.
Nej till Monica Molins m fl yrkande.

Justeringsmännens signatur
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Nej Avstå
r

Karl-Axel Axelsson (M)
X
Daniel Nilsson (M)
X
Laila Gribel (M)
X
Christer Wallström (FP)
X
Roger Niklewski (C)
X
Agnes Borg (KD)
X
Monica Molin (S)
X
Daniel Johansson (S)
X
Per-Arne Lundgren (S)
X
Mats Nilsson (S)
X
Ibrahim Kakahama (V)
X
Anders Ebbesson (MP)
X
Lars Hansson (FP)
X
Summa
7
6
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl avslagsyrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

nämndens som sitt yttrande anför följande:
Båda de modeller som beskrivs i remissen har starkt negativa effekter:
1) En övergång från inskrivna till boende elever som bas för resursfördelningen innebär ökad
resurstilldelning till de områden/den nämnd som idag har låg efterfrågefaktor, och minskade
resurser till de områden/den nämnd som idag har hög efterfrågefaktor. Detta innebär i
praktiken att resurserna omfördelas från de verksamheter där eleverna deltar till de
verksamheter där eleverna inte deltar. En sådan resursfördelning är direkt oönskad.
2) Fristående skolor och Internationella skolan (ISLK) saknar befolkningsunderlag, och boende
elever kan därför inte användas som bas för resursfördelning till dessa enheter.
Utredningsgruppen har som planeringsförutsättning antagit att inskriven skolbarnsomsorg endast
undantagsvis ska erbjudas till 11-och 12-åringar. Detta är en oönskad begränsning. Visserligen
önskar vi att öppen skolbarnsomsorg erbjuds i större omfattning, men inskriven omsorg, med ett
aktivt vuxentillsynsansvar som trygghet för vårdnadshavarna, måste fortsatt erbjudas alla
ålderskategorier.

att

nämnden ber utredningsgruppen att överväga ett tredelat resursfördelningssystem enligt
nedanstående skiss:
A. Mellanmålsresurs
All mellanmålsservering ska – om inte synnerliga skäl talar emot det – förläggas till
skolbespisningarna, och vara kostnadsfri för elever som är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Den del
av föräldraavgifterna som motsvarar mellanmålskostnaden bör därför fördelas direkt till elevens
hemskola, oavsett vilken klubb eleven är inskriven i. Icke inskrivna elever bör erbjudas mellanmål
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till självkostnadspris. Genom självkostnadsfinansieringen behövs ingen särskild resurstilldelning för
dessa.
B. Aktivitetsresurs
Huvuddelen av resursen till både öppen och inskriven skolbarnsomsorg tilldelas utifrån faktiskt
deltagande i verksamheten. Ett sådant system skulle garantera att resurserna i större utsträckning följer
elevernas vistelsemönster. Det skulle även innebära en viss önskad social viktning genom att
elevgrupper med lågt deltagande i föreningsaktiviteter utanför fritidsklubben ges större resurser.
Redan idag sker närvaronoteringar vid de flesta fritidsklubbarna, och det administrativa merarbetet
borde därför inte vara särskilt betungande.
Ett resursfördelningssystem baserat på faktiskt deltagande möjliggör även för fristående huvudmän att
erbjuda både inskriven och öppen omsorg.
C. Basresurs (befolkningsresurs)
För att kunna starta nya verksamheter som ännu inte har ett faktiskt deltagande, för att kunna parera
för fluktuationer i deltagande utan att detta medför oönskad personalturbulens, och kanske för att göra
vissa extrasatsningar i socialt belastade områden, bör en mindre del av resursen tilldelas nämnderna
baserat på antalet i grundskolan inskrivna elever i åldern 10-12 år.
Om inskrivning
För inskrivna elever utgår föräldraavgift enligt maxtaxa. Föräldrar till inskrivna elever erbjuds en aktiv
vuxentillsyn enligt ett kontrakt som upprättas mellan fritidsklubben och vårdnadshavaren. Kontraktet
kan exempelvis innehålla:
- Kontroll av att eleven verkligen dyker upp på fritidsklubben.
- Kontroll av att eleven inte lämnar fritidsklubben vid annan tid eller på annat sätt än vad som
överenskommits.
För elever som deltar i öppen verksamhet är deltagandet helt frivilligt och vuxentillsynen inskränker sig
till personalens allmänna ansvar för verksamheten. Öppen verksamhet innebär att eleverna från dag till
dag kan välja i vilka aktiviteter, och på vilken enhet de ska delta. Detta ger större variation och valfrihet.
Reservationer
Monica Molins (S), Anders Ebbesson (MP) och Ibrahim Kakahama (V) reserverar sig till förmån för sina
egna yrkanden.
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§ 102
Yttrande över motion om frukt under skoldagen
Dnr BSL 2009/0118
Sammanfattning
Vänsterpartiet i Lunds Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att eleverna
vid Lunds skolor ska ha tillgång till frukt under skoldagen.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2009-11-23
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt yttrande över motionen ”Frukt under skoldagen ska bekostas av skolan” från
Vänsterpartiet överlämna yttrande i enlighet med vad som anförts i förvaltningens yttrande.
Yrkanden
Ibrahim Kakahama (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att skolorna ska
kompenseras för de merkostnader som förslaget medför.
Monica Molin (S), Daniel Johansson (S) och Anders Ebbesson (MP) instämmer i Ibrahim Kakahamas
yrkande.
Lars Hansson (FP) och Karl-Axel Axelsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, men avslag på
Ibrahim Kakahamas (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att nämnden beslutar i
enlighet med denna.
Ordföranden ställer sedan proposition på Ibrahim Kakahamas tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till avslag på Ibrahim Kakahamas tilläggsyrkande.
Nej till Ibrahim Kakahamas tilläggsyrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Ledamot/ersättare
Karl-Axel Axelsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Laila Gribel (M)
Christer Wallström (FP)
Roger Niklewski (C)
Agnes Borg (KD)
Monica Molin (S)
Daniel Johansson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Mats Nilsson (S)
Ibrahim Kakahama (V)
Anders Ebbesson (MP)
Lars Hansson (FP)
Summa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-12-09

Ja Nej Avstår
X
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X
X
X
X
X
X
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Nämnden har således beslutat att besluta i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt yttrande över motionen ”Frukt under skoldagen ska bekostas av skolan” från
Vänsterpartiet överlämna yttrande i enlighet med vad som anförts i förvaltningens yttrande.
Reservation
S, V och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Granskningsrapport för intern kontroll inom Barn- och skolnämnd Lunds stad 2009
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av det interna kontrollarbetet
under 2009. Utgångspunkten för denna granskning har varit de kontrollmål som antogs i
handlingsplanen för 2009.
I de fall som brister framkommit i samband med granskningen av kontrollmålen har dessa samlats i en
åtgärdsplan för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 13 november 2009.
Barn- och skolkontor Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utförd intern kontroll
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utförd intern kontroll

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Handlingsplan intern kontroll 2010
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna Lunds stad redovisar i detta ärende förslag till kontrollmål för den interna
kontrollen för år 2010. Kontrollmålen bygger dels på de av Kommunstyrelsen föreslagna
kommungemensamma kontrollmålen samt nämndens egna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 25 november 2009.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2009, (bilaga 1)
Handlingsplan för granskning av intern kontroll inom Barn- och skolnämnd Lunds stad (bilaga 2)
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2010.

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i enlighet med tjänsteskrivelsen samt att nämnden beslutar:
att

uppdra åt förvaltningen att föreslå preciserade kontrollmoment avseende åtgärdsuppföljning till
följd av skolinspektionens tillsynsrapport.

att

i kontrollplanen lägga till en kontroll av att alla som undervisar i matematik har utbildning i ämnet.

Anders Ebbesson (MP) och Karl-Axel Axelsson (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2010.

att

uppdra åt förvaltningen att föreslå preciserade kontrollmoment avseende åtgärdsuppföljning till
följd av skolinspektionens tillsynsrapport.

att

i kontrollplanen lägga till en kontroll av att alla som undervisar i matematik har utbildning i ämnet.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Tillägg till delegationsplanen för Barn- och skolnämnd Lunds stad
Ärendet
Huvudområde
Skola/förskoleklass/skolbarnomsorg
Placering i särskild undervisningsgrupp/resursskola
med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en särskild undervisningsgrupp.”
Nämnden föreslås delegera beslut om ”Placering i särskild undervisningsgrupp/resursskola till rektor för
respektive hemskola
Placering vid resursskolor, med rektor för Lunds skolors resurscentrum som delegat, ska följaktligen tas
bort ur delegationsplanen.
Hemundervisning
Beslut om hemundervisning föreslås delegeras till förvaltningschefen.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att delegera beslut om ”Placering i särskild undervisningsgrupp/resursskola” till rektor för respektive
hemskola
att

delegera beslut om hemundervisning till förvaltningschefen

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 delegera beslut om ”Placering i särskild undervisningsgrupp/resursskola” till rektor för respektive
hemskola
att delegera beslut om hemundervisning till förvaltningschefen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Undervisnings- och elevvårdsärende
Nr 9/09: Anpassad studiegång för MWH, 940716, år 8 på Svaneskolan. Undervisning kvarstår i de
behörighetsgivande ämnena SO, biologi och samtliga praktisk estetiska ämnen. Undervisning i kemi och
fysik ersätts av förstärkning i ämnena svenska, engelska och matematik. Denna undervisning sker
tillsammans med speciallärare.
Delegat: Per Hällström
Nr 10/09: Anpassad studiegång för DS, 9303222, år 9 på Svaneskolan.
Undervisning kvarstår i de behörighetsgivande ämnena SO, biologi och samtliga praktisk estetiska
ämnen.
Undervisning i kemi och fysik ersätts av förstärkning i ämnena svenska, engelska och matematik. Denna
undervisning sker tillsammans med speciallärare.
Delegat: Per Hällström
Nr 11/09: Anpassad studiegång för MN, 950904, år 8 Järnåkraskolan. M avstår från att läsa kemi och har
i stället fysik två gånger i veckan från och med vecka 48 ht 2009.
Delegat: Christina Gustavsson
Ansökan om ledighet för elev
Nr 8/09: Eleven MD 990818 beviljas ledighet i 29 dagar för att besöka familjen och lära sig mer om
språk och kultur i Chile.
Delegat: Ewa Rönn
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp
Nr 18/09: Beslut att placera eleven J OJ 940419**** inom Lunds skolors resurscentrum med
undervisning på Ekelundskolan med start 090929.
Nr 19/09: Beslut att placera eleven H L 960101**** inom Lunds skolors resurscentrum med
undervisning på Lig Genarp med start 091123
Delegat: Ingrid Kanje
Tecknande av avtal
Nr 22/09: Beslut att teckna avtal mellan Lsr och Eslövs kommun angående eleven PM 930116**** att
fullgöra sin skolgång på Fågelskolan under läsåret 2009/2010. Avtalet gäller lå 09/10.
Delegat: Ingrid Kanje
Personalärenden
Nr 490-521
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Anmälningar
Till nämnden anmäls följande inkomna skrivelser:
•
•
•
•

Minnesanteckningar från förskolekonferens Lövsångarens förskola, 091110
Protokoll förskolekonferens Lergöken/Hydda, 091019
Svar till föräldrarna på Tunastugans förskola från Elin Ejsing Johansson
Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2009-10-20

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Information från nämndens ledamöter
•

Patrice Soares (S) informerar från skolkonferens på Tunaskolan.

•

Anders Ebbesson (MP) informerar från skolkonferens på Lovisaskolan.

•

Johanna Kyander (M) informerar från skolkonferens på Blåklinten, Toppen och Djingis Kahn
samt från skolkonferens på Flygelskolan

•

Mats Nilsson (S) informerar från förskolekonferens på Tåget samt skolområdeskonferens
Gunnesbo/Nöbbelöv

•

Lars Hansson (FP) informerar om utredningen offentliga bidrag på lika villkor

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Information från förvaltningschefen
•

Information angående offentliga bidrag på lika villkor

•

Information angående eventuell nedläggning av Pedagogisk Mediacentral

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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