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§ 92
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen med tillägg av ärende 13
”Förvaltningschefen informerar”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Presentation av Vattenhallens verksamhet
Sammanfattning
Leif Bryngfors, verksamhetsansvarig för Vattenhallen, Science Center LTH,
berättar om verksamheten som är en mötesplats för evenemang inom framförallt
teknik och naturvetenskap. Vattenhallens strävan är att bli en naturlig
kontaktpunkt mellan universitetet, skolan, näringslivet, regionen och kommunen.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Remiss från Skolverket: Allmänna råd med kommentarer
om planering och genomförande av undervisningen
Dnr BSL 2011/0142
Sammanfattning
Från och med den 1 juli 2011 ska en rad nya styrdokument tillämpas på
utbildningen. De nya styrdokumenten består av en ny skollag, en ny
skolförordning samt en ny samlad läroplan (Lgr11) för eleverna i grundskolan
(Lpo 94 gäller fortsatt för de elever som läsåret 2011/2012 går i årskurs 9).
Hösten 2011 ska en ny betygsskala användas vid betygssättningen av de elever
som då går i årskurs 8 och från och med hösten 2012 tillämpas den nya
betygsskalan på alla elever från och med höstterminen i årskurs 6.
Med anledning av den nya skollagen och andra författningar som rör
skolväsendet, utarbetar nu Statens skolverk nya allmänna råd samtidigt som en
översyn görs av tidigare utarbetade allmänna råd. Några av de tidigare allmänna
råden kommer att upphävas medan andra revideras. Detta arbete har påbörjats
och kommer att ske successivt under 2011 och 2012.
Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans
författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. De allmänna
råden ska följas om inte huvudmän, rektorer, lärare och övriga medarbetare kan
visa att de genom ett annat förfaringssätt uppfyller motsvarande krav i
författningarna.
Skolverket har inför den slutgiltiga bearbetningen av de nya allmänna råden med
kommentarer om planering och genomförande av undervisningen gett ett antal
remissinstanser, däribland Lunds kommun, möjlighet att avge synpunkter på
innehållet i de kommande allmänna råden, om planering och genomförande av
undervisning. Skolverket har även genomfört en konsekvensutredning, vilken
tillsänts remissinstanserna.

Beslutsunderlag
Skolverkets konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om
planering och genomförande av undervisning, Dnr 2008:00741
Skolverkets remissförslag till ”Allmänna råd med kommentarer om planering
och genomförande av undervisningen - för grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan och specialskolan”

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Idrottspolitiskt program
Dnr BSL 2011/0134
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden översänt förslag till ett Idrottspolitiskt program. Syftet med
programmet är att presentera en politisk viljeinriktning med mål och prioriterade
områden som ökar möjligheten för kommuninvånarna att vara fysiskt aktiva och
för föreningarna att utveckla sin verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-06-15 att skicka det Idrottspolitiska
programmet för Lund på remiss. I remissyttrandena vill Kultur- och
fritidsförvaltningen särskilt ha synpunkter på följande frågor:
På vilket sätt kan ni samverka med Kultur- och fritidsförvaltningen för att
möjliggöra intentionerna i programmet?
Vilka områden i programmet ska prioriteras; kortsiktigt och långsiktigt?
Finns det något område som saknas i programmet?
Idrottsfrågorna är en angelägenhet för flera nämnder än Kultur- och
fritidsnämnden vilket tydligt framgår i programmet. Från dessa nämnder är det
särskilt angeläget att få in synpunkter på hur det idrottspolitiska programmet,
men framförallt det kommande handlingsprogrammet, kan synkroniseras till
respektive nämnders befintliga styrdokument. Det finns ingen anledning att ha
parallella styrdokument i de frågor där det redan finns verktyg för att kanalisera
åtgärder och finansiering.

Beslutsunderlag
Remiss - Idrottspolitiskt program för Lunds kommun, tjänsteskrivelse från
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Idrottspolitiskt program för Lunds kommun - remissversion
Tjänsteskrivelse Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2011-08-12
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Uppdrag att avropa förskolebuss/mobila förskolor med
utnyttjande av optionsrätten
Dnr BSL 2011/0159
Sammanfattning
Behovet av nya förskoleplatser har ökat och fortsätter att öka kraftigt inom
Lunds stad. Det gäller i princip i alla områden. Ibland sker generationsväxlingar
i ett område med kort varsel och behov av nya platser uppstår när barnfamiljer
flyttar in. För att möta detta behöver den planerade utbyggnaden kompletteras
med flexibla lösningar. Införskaffande av förskolebussar/mobila förskolor är ett
sätt som uppfyller detta och samtidigt ger möjlighet att utveckla utepedagogiken
i förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-08-18
Förslag till beslut
att uppdra åt förvaltningen att avropa två förskolebussar/mobila förskolor enligt
avtalets optionsrätt med leverans i februari/mars 2012
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att avropa två förskolebussar/mobila förskolor enligt
avtalets optionsrätt med leverans i februari/mars 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Inflytandepolicy inom Barn- och skolförvaltning Lunds
stad - upphävande av beslut
Dnr BSL 2011/0161
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad antog 2009-03-18, § 16 Inflytande policy för
föräldrainflytande inom förvaltningen, som anger former för förskole- och
skolkonferenser. Former för föräldrainflytande ligger sedan införandet av den
nya skollagen den 1/7 2011, helt inom förskolechefs-/rektors ansvarsområde att
besluta om. Med anledning av detta är den av nämnden antagna policyn inte
relevant.
Nämnden vill dock uppmana skolledarna att vid behov adjungera de
kontaktpolitiker som utsetts av nämnden för respektive skolområde till de former
för föräldrainflytande som förskolechef/rektor beslutar om.

Beslutsunderlag
Protokoll BSN Lunds stad 2009-03-18, § 16.
Inflytandepolicy inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2008-10-13

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att upphäva beslutet angående Inflytande inom Barn- och skolförvaltning
Lunds stad med anledning av förändringar i lagstiftningen.
att uppmana skolledarna att vid behov adjungera de kontaktpolitiker som
utsetts av nämnden för respektive skolområde till de former för
föräldrainflytande som förskolechef/rektor beslutar om.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) yrkar att satsen i andra stycket på sidan 1: ”Nämnden vill
dock uppmana skolledarna att vi behov adjungera de kontaktpolitiker som utsetts
av nämnden för respektive skolområde till de former för föräldrainflytande som
förskolechef/rektor beslutar om” byta ut ordet ”adjungera” till ”bjuda in”.
Monica Molin (S), Lars Hansson (FP), Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD),
Roger Niklewski (C) och Helene Alpfjord (V) instämmer i Anders Ebbessons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Ebbessons yrkande och finner att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att upphäva beslutet angående Inflytande inom Barn- och skolförvaltning
Lunds stad med anledning av förändringar i lagstiftningen.
att uppmana skolledarna att vid behov bjuda in de kontaktpolitiker som utsetts
av nämnden för respektive skolområde till de former för föräldrainflytande som
förskolechef/rektor beslutar om.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Munspelets skola - begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram
Dnr BSL 2011/0154
Sammanfattning
Munspelets skola utökas hösten 2011 med en ny F-klass för att läsåret 2013/14
ha två klasser per årskurs i år F-3. Förslaget innebär begäran om
investeringsanslag för inköp av inventarier mm till en tillkommande F-klass inkl.
fritidshem med 200 tkr år 2011 och 150 tkr år 2012 samt om driftsanslag för
kapitaltjänstkostnader med 13 tkr år 2011, 47 tkr 2012 och med full helårseffekt
om 66 tkr från och med år 2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 21 juni 2011
Förslag till beslut
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 200 tkr år 2011 och 150
tkr år 2012 för inköp av inventarier och utrustning för en ny förskoleklass på
Munspelets skola
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för kapitaltjänstkostnader
med 13 tkr år 2011, 47 tkr 2012 och med full helårseffekt om 66 tkr från och
med år 2013.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 200 tkr år 2011 och 150
tkr år 2012 för inköp av inventarier och utrustning för en ny förskoleklass på
Munspelets skola
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för kapitaltjänstkostnader
med 13 tkr år 2011, 47 tkr 2012 och med full helårseffekt om 66 tkr från och
med år 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

12

2011-08-31

§ 99
Lerbäck hus C- begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram
Dnr BSL 2011/0062
Sammanfattning
Lerbäckskolans elevunderlag ökar både från det egna närområdet och från
utbyggnaden av Stångby. Ritningar till ombyggnad av hus C och del av hus A
samt skiss för utemiljön presenterades för BSN Lunds stad 2011-04-27.
Förslaget här innebär begäran om investeringsanslag för inköp av inventarier
mm om 1000 tkr och om driftsanslag för kapitaltjänstkostnader samt ökade
driftskonsekvenser om 2193 tkr år 2012 och med full helårseffekt om 5707 tkr/år
från och med år 2013.

Beslutsunderlag
BSN Lunds stads beslut 2011-04-27 § 51, bilaga 1
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 30 augusti 2011 inkl
bil.2-6

Förslag till beslut
att godkänna föreliggande planering för paviljonger och utemiljö
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 1000 tkr år 2012 för
inköp av kompletterande inventarier och utrustning för etapp 1 för evakuering
till paviljonger på Lerbäckskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 2193 tkr år 2012 och
med 5707 tkr/år från och med år 2013 för täckande av ökade driftskonsekvenser
för Lerbäckskolan
att återkomma med ytterliggare investeringsäskande avseende inventarier och
utrustning till paviljongerna i samband med elevökning vid årsskiftet 2012/2013

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för paviljonger och utemiljö
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 1000 tkr år 2012 för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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inköp av kompletterande inventarier och utrustning för etapp 1 för evakuering
till paviljonger på Lerbäckskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 2193 tkr år 2012 och
med 5707 tkr/år från och med år 2013 för täckande av ökade driftskonsekvenser
för Lerbäckskolan
att återkomma med ytterliggare investeringsäskande avseende inventarier och
utrustning till paviljongerna i samband med elevökning vid årsskiftet 2012/2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Vikingaskolan - begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram
Dnr BSL 2011/0153
Sammanfattning
Vikingaskolan utökas hösten 2011 med en ny F-klass. Förslaget innebär begäran
om investeringsanslag för inköp av inventarier mm till en tillkommande F-klass
inkl. fritidshem med 200 tkr år 2011 och 150 tkr år 2012 samt om driftsanslag
för kapitaltjänstkostnader med 13 tkr år 2011, 47 tkr 2012 och med full
helårseffekt om 66 tkr fr o m år 2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 10 augusti 2011
Förslag till beslut
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 200 tkr år 2011 och 150
tkr år 2012 för inköp av inventarier och utrustning för en ny förskoleklass på
Vikingaskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för kapitaltjänstkostnader
med 13 tkr år 2011, 47 tkr 2012 och med full helårseffekt om 66 tkr fr o m år
2013.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 200 tkr år 2011 och 150
tkr år 2012 för inköp av inventarier och utrustning för en ny förskoleklass på
Vikingaskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram för kapitaltjänstkostnader
med 13 tkr år 2011, 47 tkr 2012 och med full helårseffekt om 66 tkr fr o m år
2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2011/0169
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Ordförandebeslut angående dagbarnvårdarlokal på Vipeholm, byggnad 22.
Delegat:
Lars Hansson
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift
Avgiftsbefrielse medges för MA:s skolbarnomsorg på Vårfruskolan, enligt
Skollagen 14 kap 6§ på grund av elevens behov av särskilt stöd och familjens
situation. Nr 1/11.
Delegat:
Lena Leufstedt, förvaltningschef
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet
Dispens under förälders föräldraledighetsperiod beviljas utifrån personliga skäl.
Beslutet gäller under perioden 110901-111031. Nr 8/11.
Delegat:
Peter Nyberg, skolområdeschef
Ansökan om dispens utöver grundblocket på grund av studier. Ansökan beviljas
för höstterminen 2011. Nr 9/11.
Delegat:
Anders Johansson, skolområdeschef
Ansökan om dispens utöver grundblocket på grund av studier. Ansökan beviljas
för höstterminen 2011. Nr 10/11.
Delegat:
Anders Johansson, skolområdeschef
Dispens under förälders föräldraledighetsperiod beviljas på grund av personliga
skäl. Beslutet gäller under perioden 110815-120131. Nr 11/11.
Delegat:
Peter Nyberg, skolområdeschef
Beslut att bevilja plats för barn folkbokfört i annan kommun
Ansökan om förskoleplats i Lund för barn med folkbokföring i Staffanstorps
kommun. Framställan avslås med motivering att det är brist på förskoleplatser i
Lunds kommun. Särskilda skäl till placering utifrån barnens personliga
förhållande bedöms inte heller föreligga enligt Sl 8:13. Nr 1/11.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2011-08-31

Delegat:
Helén Engström, utvecklingsledare
Beslut om äskande hos Kommunstyrelsen av driftskostnader till följd av
investeringar upp till 200 tkr och investeringsanslag för inköp av
inventarier och utrustning upp till 300 tkr
Lokalanpassning för hörselskadad elev född 2005 på Vallkärra skola.
Beslut:
att hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Vallkärra skola till en kostnad av
129 tkr enligt kalkyl
att hos Kommunstyrelsen begära utökad driftsram för täckande av
driftskonsekvenser för Vallkärr skola med 32 tkr/år under tiden 2012-2016.Nr
1/11.
Delegat:
Lena Leufstedt, förvaltningschef
Placering i grundsärskola eller träningsskola
Beslut om placering i grundskolan Gss med placering Gråsparvskolan
Beslut om placering i gymnasiesärskola från och med ht -11
Beslut om placering i gymnasiesärskola, verksamhetsträning/autism
Nr 3/11.
Beslut om placering för TÅ grundskolan Gss med placering Gråsparvskolan.
Uppföljning v 12.
Nr 4/11.
Delegat:
Ingrid Kanje, chef resurscentrum
Beslut om att barn ej längre ska vara elev i särskolan
Beslut om att elev ej tillhör särskolan längre efter prov på 6 månader på
föräldrarnas begäran. Nr 2/11.
Delegat:
Ingrid Kanje, chef resurscentrum
Beslut om att eleven SG ej tillhör särskolan längre. Nr 3/11.
Delegat:
Ingrid Kanje, chef resurscentrum
Särskoletillhörighet
Beslut om särskoletillhörighet för elev RO prov 6 månader
Beslut om särskoletillhörighet för elev DA
Beslut om särskoletillhörighet för elev SA
Beslut om särskoletillhörighet för elev JT
Nr 3/11.
Delegat:
Ingrid Kanje, chef resurscentrum
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om särskoletillhörighet för eleven TÅ. Nr 4/11
Delegat:
Ingrid Kanje, chef resurscentrum
Personalärenden
Nr 317-466

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta delegationsbesluten till protokollet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Anmälningar
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
Protokoll från skolkonferens Järnåkra rektorsområde 2011-05-12
Protokoll från förskolekonferens Grynmalaregården, Lönnen, Tvärflöjten,
Prenneelvan och Östertulls förskolor, 2011-05-18
Minnesanteckningar från förskolekonferens för Arken, Ulrikedal, Pandan och
Körsbäret/Päronet, 2011-10-05
Protokoll från förskolekonferens för Holken och Kobjer, 2011-07-16
Tidplan för BSF Lunds stad gällande öppen upphandling av särskoleskjutsar
2011
Hedda Hylanders fond 2011
Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2011-05-17

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2011-08-31

§ 103
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Roger Niklewski (C) rapporterar om en inkommen skrivelse angående
bullerproblem vid Håstad skola. Denna kommer att vidarebefordras till
förvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

20

2011-08-31

§ 104
Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om följande ärenden:
Rapport angående fuktskadade förskolor och skolor och nya paviljonger
beträffande enheterna:
Munspelet, Lergöken, Blåtunga, Vårfruskolan, Slangbågen, Lönneberga, Runan
(friskola).
Utvecklingsdagar 25-26 oktober för nämnd och skolområdeschefer.
Information om lärarlegitimationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

