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§ 42
Ekonomisk uppföljning per den 30 april
Dnr BSL 2012/0103
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 30 april efter
uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-05-18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 30 april 2012 och
lägga den till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Införande av totalhyra för utbildningslokaler
Dnr BSL 2012/0104
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 januari att totalhyra
för skol- och förskolelokaler införs från och med den 1 januari 2013.
Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt berörda nämnder att
under våren 2012 återkomma med en rapport kring hyresmodellens
konsekvenser för övrig skolpersonal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-11, § 9
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-06-08

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 till kommunstyrelsen överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stads
rapport om konsekvenserna för berörd skolpersonal vid införandet av
totalhyra

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Lokalrapport
Dnr BSL 2012/0105
Sammanfattning
Lokalrapport Lunds stad, upprättad juni 2012 föreläggs nämnden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för rapporten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög
Dnr BSL 2012/0083
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har skickat ut stadsbyggnadskontorets förslag till
Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög i Lund på samråd. Syftet
med fördjupningen är att visa och förtydliga den långsiktiga utvecklingen
av Brunnshögsområdet samt tydliggöra kommunens avsikt att skapa
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i nordöstra Lund.
Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög i Lund, Lunds kommun
PÄ34/2010
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 27 januari 2012
inkl bil.
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 4 juni 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 överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse som
sitt yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Backaskolan - Begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram
Dnr BSL 2012/0106
Sammanfattning
Backa- och Lovisaskolans elevunderlag ökar läsåret 2012/2013 till fyra
paralleller i 12 klasser år F-2 och tre paralleller i 9 klasser år 3-5. Förslaget
här innebär begäran om investeringsanslag för inköp av inventarier mm om
350 tkr samt om driftsanslag för kapitaltjänstkostnader om 24 tkr år 2012
med full helårseffekt om 68 tkr från och med år 2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 juni 2012.
Yrkanden
Ajournering
Nämnden ajournerar sig 19.30-19.50 för överläggningar
Lars Hansson (FP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med
uppgift att:
a) precisera engångskostnaden med nya klasser på befintliga enheter
b) föreslå alternativa sätt att finansiera dessa investeringar.
Ulla Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg
(KD) instämmer Lars Hanssons yrkande.
Helene Alpfjord (V) yrkar enligt förvaltningens förslag.
Monica Molin (S) och Esbjörn Hellström (MP) instämmer i Helene
Alpfjords yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Helene
Alpfjords m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt
eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Helene Alpfjords m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise
Eringsmark-Regnell (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars
Hansson (FP).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller med sex röster för Helene Alpfjords m fl yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
(V), Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppgift att:
a) precisera engångskostnaden med nya klasser på befintliga enheter
b) föreslå alternativa sätt att finansiera dessa investeringar.
Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet:
Ett antal skolor kommer till hösten att starta upp ny verksamhet och begär
ökade investeringsanslag för detta. Har tidigare alltid beviljats då tex nya
förskoleavdelningar startats
Nu anser FP, M, C och KD att det ska utredas hur man alternativt kan
finansiera detta. Ett argument som framfördes var att skolpengen skulle
räcka till detta oxå.
Frågan är hur mycket som ska ”ingå” i skolpengen när den samtidigt
minskas i och med utebliven uppräkning. Ännu ett bevis för att skolpengen
är en ofullkomlig konstruktion som inte gå att anpassa efter behoven ute på
skolorna.
Denna kritik blir dessutom allt starkare från skolor och förskolor!
En total översyn av skolpengssystemet behövs!
Skolledare på de fyra enheterna har angivit en extra kostnad för att sköta
sitt uppdrag att undervisa fler barn. Och förvaltningen har instämt i detta.
Vid en utökad verksamhet uppstår ett utökat behov. Som kan se olika ut för
olika enheter.
Majoriteten yrkar på återremiss för att se om alternativ finansiering kan ske
och ett mer detaljerat underlag från skolledarna.
Vi litar på att skolledare tillsammans med skolförvaltningen gjort rätt
bedömning i sin framställa till kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna instämmer därför i förvaltningens förslag!

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Östratornskolan - Begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram
Dnr BSL 2012/0126
Sammanfattning
Östratornskolan kommer till hösten 2012 att ta emot en klass i år 5 från
Munspelet för att där bereda plats för en ny förskoleklass. Förslaget här
innebär begäran om investeringsanslag för inköp av inventarier mm om
350 tkr samt om driftsanslag för kapitaltjänstkostnader om 24 tkr år 2012
med full helårseffekt om 68 tkr från och med år 2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 juni 2012
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med
uppgift att:
a) precisera engångskostnaden med nya klasser på befintliga enheter
b) föreslå alternativa sätt att finansiera dessa investeringar.
Ulla Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg
(KD) instämmer Lars Hanssons yrkande.
Helene Alpfjord (V) yrkar enligt förvaltningens förslag.
Monica Molin (S) och Esbjörn Hellström (MP) instämmer i Helene
Alpfjords yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Helene
Alpfjords m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt
eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Helene Alpfjords m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise
Eringsmark-Regnell (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars
Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Helene Alpfjords m fl yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
(V), Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström (MP).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppgift att:
a) precisera engångskostnaden med nya klasser på befintliga enheter
b) föreslå alternativa sätt att finansiera dessa investeringar.
Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet:
Ett antal skolor kommer till hösten att starta upp ny verksamhet och begär
ökade investeringsanslag för detta. Har tidigare alltid beviljats då tex nya
förskoleavdelningar startats
Nu anser FP, M, C och KD att det ska utredas hur man alternativt kan
finansiera detta. Ett argument som framfördes var att skolpengen skulle
räcka till detta oxå.
Frågan är hur mycket som ska ”ingå” i skolpengen när den samtidigt
minskas i och med utebliven uppräkning. Ännu ett bevis för att skolpengen
är en ofullkomlig konstruktion som inte gå att anpassa efter behoven ute på
skolorna.
Denna kritik blir dessutom allt starkare från skolor och förskolor!
En total översyn av skolpengssystemet behövs!
Skolledare på de fyra enheterna har angivit en extra kostnad för att sköta
sitt uppdrag att undervisa fler barn. Och förvaltningen har instämt i detta.
Vid en utökad verksamhet uppstår ett utökat behov. Som kan se olika ut för
olika enheter.
Majoriteten yrkar på återremiss för att se om alternativ finansiering kan ske
och ett mer detaljerat underlag från skolledarna.
Vi litar på att skolledare tillsammans med skolförvaltningen gjort rätt
bedömning i sin framställa till kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna instämmer därför i förvaltningens förslag!

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Vikingaskolan - begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram
Dnr BSL 2012/0127
Sammanfattning
Vikingaskolan utökas hösten 2012 med en ny F-klass. Förslaget innebär
begäran om investeringsanslag för inköp av inventarier mm om 350 tkr
samt om driftsanslag för kapitaltjänstkostnader om 24 tkr år 2012 med full
helårseffekt om 68 tkr från och med år 2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 juni 2012.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med
uppgift att:
a) precisera engångskostnaden med nya klasser på befintliga enheter
b) föreslå alternativa sätt att finansiera dessa investeringar.
Ulla Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg
(KD) instämmer Lars Hanssons yrkande.
Helene Alpfjord (V) yrkar enligt förvaltningens förslag.
Monica Molin (S) och Esbjörn Hellström (MP) instämmer i Helene
Alpfjords yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Helene
Alpfjords m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt
eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Helene Alpfjords m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise
Eringsmark-Regnell (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars
Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Helene Alpfjords m fl yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
(V), Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström (MP).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppgift att:
a) precisera engångskostnaden med nya klasser på befintliga enheter
b) föreslå alternativa sätt att finansiera dessa investeringar.
Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet:
Ett antal skolor kommer till hösten att starta upp ny verksamhet och begär
ökade investeringsanslag för detta. Har tidigare alltid beviljats då tex nya
förskoleavdelningar startats
Nu anser FP, M, C och KD att det ska utredas hur man alternativt kan
finansiera detta. Ett argument som framfördes var att skolpengen skulle
räcka till detta oxå.
Frågan är hur mycket som ska ”ingå” i skolpengen när den samtidigt
minskas i och med utebliven uppräkning. Ännu ett bevis för att skolpengen
är en ofullkomlig konstruktion som inte gå att anpassa efter behoven ute på
skolorna.
Denna kritik blir dessutom allt starkare från skolor och förskolor!
En total översyn av skolpengssystemet behövs!
Skolledare på de fyra enheterna har angivit en extra kostnad för att sköta
sitt uppdrag att undervisa fler barn. Och förvaltningen har instämt i detta.
Vid en utökad verksamhet uppstår ett utökat behov. Som kan se olika ut för
olika enheter.
Majoriteten yrkar på återremiss för att se om alternativ finansiering kan ske
och ett mer detaljerat underlag från skolledarna.
Vi litar på att skolledare tillsammans med skolförvaltningen gjort rätt
bedömning i sin framställa till kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna instämmer därför i förvaltningens förslag!

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Vårfruskolan - begäran om investeringsanslag och
utökad driftsram.
Dnr BSL 2012/0128
Sammanfattning
Vårfruskolans elevunderlag ökar till två paralleller år F-5 samt ca 170 barn
i fritidshem och 70 barn i fritidsklubb. Förslaget här innebär begäran om
investeringsanslag för inköp av inventarier mm om 350 tkr och om
driftsanslag för kapitaltjänstkostnader samt ökade driftskonsekvenser om
68 tkr från och med år 2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads 2011-05-25 § 62 inkl
tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2011-08-10 § 242
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 4 juni 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 hos kommunstyrelsen äska investeringsanslag med 250 tkr år 2012 och
100 tkr år 2013 för inköp av inventarier och utrustning för Vårfruskolan
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 68 tkr/år från och
med år 2013 för täckande av ökade driftskonsekvenser för Vårfruskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Överflyttning av förskoleverksamhet från Håstad till
Stångby.
Dnr BSL 2012/0145
Sammanfattning
Elevantalet i Håstad skola ökar för årskurserna F-3 med start hösten 2012.
Behov finns därför att flytta över förskoleverksamheten från Håstad skola
till Stormhattens förskola i Stångby.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad daterad 2012-06-11
Yrkanden
Ulla Stålberg (M), Mats Nilsson (S), Lars Hansson (FP) och Simon Årnes
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ulla Stålbergs m fl yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att förskoleverksamheten på Håstad skola flyttas till Stormhattens förskola
från och med höstterminen 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Kommungemensam kvalitetsredovisning
Dnr BSL 2012/0107
Sammanfattning
I reglemente för Barn- och skolnämnderna och Utbildningsnämnden
framgår:
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska i samverkan med berörda nämnder
upprätta kommunens kvalitetsredovisning.

Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning 2011
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, 2012-06-18

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och
finner att nämnden beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna Kvalitetsredovisning 2011 för Lunds kommun, samt
att överlämna kvalitetsredovisningen till Barn- och skolnämnd Lund
Öster och Utbildningsnämnden för fastställande av föreslagna åtgärder.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Kvalitetsgranskning av modersmålsundervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken i Lunds kommun
Dnr BSL 2011/0249
Sammanfattning
Skolinspektionen har i Lunds kommun genomfört kvalitetsgranskning av
modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken. I sin granskningsrapport lyfter inspektionen fram två
förbättringsområden för Lunds kommun: det systematiska kvalitetsarbetet
avseende modersmålsundervisningen, samt rektorers och lärares kunskaper
om två- och flerspråkighet, modersmål och de nationella minoriteterna.
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Barn- och
skolförvaltningarna Lund stad och Lund Öster, samt Modersmålcentrum
tagit fram en mängd åtgärder för att möta denna kritik. Dessa åtgärder
redovisas i Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse daterad
2012-06-06
Lunds kommun ska senast den 22 juni 2012 yttra sig över uppgifterna
kvalitetsgranskningen och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.

Beslutsunderlag
Kvalitetsgranskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig
undervisning i de nationella minoritetsspråken i Lunds kommun (Dnr 402011:2523)
Tjänsteskrivelsen ”Kvalitetsgranskning av modersmålsundervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken i Lunds
kommun” (Dnr BSL 2011/0249)

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar att som eget yttrande
överlämna tjänsteskrivelsen till Skolinspektionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelsen till Skolinspektionen

Justerare
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§ 53
Redovisning av barngruppernas storlek
Dnr BSL 2012/0108
Sammanfattning
Rapport angående barngruppernas storlek daterad april 2012 föreläggs
nämnden med jämförelsetal för BSF Lunds stad 2008-2012 samt rapport
per skolområde.
Beslutsunderlag
Rapport BSN Lunds stad, april 2012.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för redovisningen.
Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen önskar få antecknat till protokollet att
man är oroad över utvecklingen med antal barn per personal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

18

Sammanträdesdatum

2012-06-20

§ 54
Uppföljning av planen Full delaktighet för alla
Dnr BSL 2012/0099
Sammanfattning
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar
i Lunds kommun 2011-2012, Full delaktighet för alla, antogs av
kommunfullmäktige den 30 september 2010. Kommunstyrelsen fick i
uppdrag att följa upp planen årligen.
Planen består av följande områden:
1. Attityder och bemötande
2. Hälsa
3. Information och kommunikation
4. Fysisk miljö
5. Utbildning och arbete
6. Kultur och fritid
7. Stöd, service och tjänster
Planen ska nu utvärderas enligt beslut i fullmäktige och respektive nämnd
ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Beslutsunderlag
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar
i Lunds kommun 2011-2012, Full delaktighet för alla, antagen av
kommunfullmäktige den 30 september 2010.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterad 4 juni 2012.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsen och finner att nämnden
beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärder inom planen Full delaktighet för
alla och översända denna till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

19

Sammanträdesdatum

2012-06-20

§ 55
Revidering av delegationsplanen
Dnr BSL 2012/0109
Sammanfattning
Förslag till reviderad delegationsplan för Barn- och skolförvaltning Lunds
stad föreligger för beslut.
Delegationsplanen behöver kontinuerligt uppdateras på grund av olika
förändringar i lagstiftningen eller organisationen.
I en del ärenden har delegationen tagits bort eftersom beslutet ligger direkt
på rektor enligt skollagen (2010:800).
Delegationsplanen föreslås gälla från och med 2012-07-01.

Beslutsunderlag
Delegationsplan BSN Lunds stad antagen 2008-01-23, reviderad 09-06-10,
09-12-09, 10-10-27, 11-06-22
Skollagen (2010:800)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 2012-06-13

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner, efter
borttagande av punkten B:1:4, att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att efter revidering, anta det föreliggande förslaget till delegationsplan för
Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

20

Sammanträdesdatum

2012-06-20

§ 56
Medborgarförslag ”Mer SYO-hjälp”
Dnr BSL 2012/0114
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Adam Magdiev om mer SYOhjälp. Enligt Adam Magdiev förekommer upprepade klagomål från elever
avseende studie- och yrkesvägledarnas kompetens, bemötande och
anträffbarhet. Adam Magdiev föreslår därför att studie- och
yrkesvägledarna bör ge mer information till alla elever som söker och
behöver hjälp.
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 beslutat att överlämna ärendet till
barn- och skolnämnderna och utbildningsnämnden för handläggning och
beslut.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26, § 85
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2012-03-13
Medborgarförslag Mer SYO-hjälp 2012-02-26
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-06-04

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar att besvara
medborgarförslaget i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att besvara medborgarförslaget i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2012-06-20

§ 57
Redovisning av delegationsbeslut.
Dnr BSL 2012/0146
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Huvudområde förskola
Delområde förskoleverksamhet
4: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet
Beslut: Ansökan om dispens för deltagande utöver grundblocket beviljas
under höstterminen 2012 på grund av familjens situation.
Nr 17/12.
Delegat: Anders Johansson
Beslut: Ansökan om dispens för deltagande utöver grundblocket beviljas
under vårterminen 2012 på grund av deltidsarbete.
Nr 18/12.
Delegat: Anders Johansson
Beslut: Ansökan om utökad vistelsetid på Arkens förskola beviljas under
mellan 2012-05-01 – 2012-07-06, kl 9.00-15.00, på grund av barnets
behov.
Nr 19/12.
Delegat: Birgitta Finnman
2: Tillåtelse för barn att gå annan kommuns barnomsorg
Folkbokföringsadress i Lunds kommun, placering i Kävlinge kommun
Nr 4/12
Delegat: Helén Engström
Folkbokföringsadress i Lunds kommun, placering i Lomma kommun
Nr 5/12
Delegat: Helén Engström
Folkbokföringsadress i Lunds kommun, placering i Lomma kommun
Nr 6/12
Delegat: Helén Engström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

22

Sammanträdesdatum

2012-06-20

Tillåtelse för elev att fullgöra skolgång i annan kommun
Folkbokföringsadress i Lunds kommun, placering i Husie
stadsdelsförvaltning
Nr 5/12
Huvudområde Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg
Delområde Undervisnings- och elevvårdsärenden
9: Beslut om särskoletillhörighet
Beslut om särskoletillhörighet angående eleven MS 020703****
Nr 3/12.
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut om särskoletillhörighet angående eleven LS 990418****
Nr 4/12.
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut om särskoletillhörighet angående eleven ON 970601****
Nr 5/12.
Delegat: Ingrid Kanje
10: Placering i grundsärskola eller träningsskola
Placering för eleven BV 051019**** i Gs, inriktning träningsskola autism,
Tss
Placering för eleven MK 050617**** i Gs med placering Tunaskolan
Nr 3/12
Delegat: Ingrid Kanje
Placering för eleven ON 970601**** i Gs, placering Fågelskolan.
Nr 4/12.
Delegat: Ingrid Kanje
Placering för eleven LS 990418**** i Gss fr.o.m. Ht -12.
Nr 5/12.
Delegat: Ingrid Kanje
Tillsättning av vikariat > 6 månader och tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställningar nr 190-227
Vikariat: nr 228-255

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2012-06-20

§ 58
Anmälningar
Dnr BSL 2012/0147
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:

•

Skolverket: Välkommen att representera Sverige i TALIS 2013!

•

Protokoll Samverkan Lunds stad, 2012-05-25

•

Protokoll skolkonferens Östratornskolan F-9, 2012-02-15

•

Protokoll skolkonferens Vikingaskolan, 2012-03-13

•

Minnesanteckningar förskolekonferens Arkens förskola, 2012-02-28

•

Protokoll skolkonferens Klosters skolområde 2012-03-20

•

Protokoll förskolekonferens Körsbärets och Päronets förskolor,
2012-04-17

•

Protokoll skolkonferens Vårfruskolan/Apelskolan, 2012-04-16

•

Protokoll skolkonferens Klostergårdsskolan, 2012-04-16

•

Minnesanteckningar förskolekonferens 2012-05-08

•

Protokoll Kommunala Handikapprådet 2012-03-27

•

Hedda Hylanders fond 2012

•

Protokoll Samverkan Lunds stad, 2012-06-12

•

Personalstrategisk uppföljning 2011

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2012-06-20

§ 59
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Ingen information från nämndens ledamöter lämnas vid dagens
nämndsammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

25

Sammanträdesdatum

2012-06-20

§ 60
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skolkontoret har haft två pensionsavgångar och med anledning av detta har
en ny lokalplanerare, Nedim Buric, anställts. Cecilia Rietz har anställts
som ny utvecklingsledare.
Rekrytering av ny kommunikatör pågår och beräknas vara avslutad inom
kort.
Skolinspektionen kommer under vecka 39 genomföra Kvalitetsgranskning
av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa
effekter i skolväsendet.
Den nya Kulparksskolan kommer att ha invigning den 23/8 dit alla hälsas
välkomna. Separat inbjudan kommer.

Justerare

Utdragsbestyrkande

