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§4
Delårsrapport per den 31/8 med prognos 2012 för Barnoch skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2012/0189
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar på ett nollresultat, exkl
volymavvikelsen i förhållande till budgetramen på 1 404,8 mnkr.
Volymavvikelsen motsvarar ca 18,0 mnkr som ska kompenseras enligt
regelverket för direkt skolpeng. I förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan
ha ca 170 fler barn, skolan ca 40 färre elever samt skolbarnomsorgen ca 70 fler.
Positiva effekter av tilläggsbudgeten, nämndens särskilda satsningar, överföring
av ett positivt resultat från 2011 gör att förvaltningen räknar med ett nollresultat.
Satsningarna på IT-utveckling med bland annat ”en-till-en” datorer årskurs 7
fortsätter och medför ökade ekonomiska åtaganden.
Osäkerhet råder vad gäller utfallet av löneökningen för lärarorganisationerna,
oförutsedda kostnader som avser fukt och mögelskadade förskolor/skolor samt
antalet förskolebarn under hösten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.
BSN Lund stads arbetsutskott beslutar
att
godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att
översända den till kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Detaljplan för Offerkällan 1 m m i Lund, Lunds kommun.
Sankt Hans gränd, samråd
Dnr BSL 2012/0185
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta området med fler
bostadshus samt samlings- och verksamhetslokaler inom planområdet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 15/2009a upprättad 2012-05-25
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 17 september 2012

Yrkanden
Ulla Stålberg (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Lars Hansson (FP) yrkar att arbetsutskottet beslutar:
att å nämndens vägnar avge följande yttrande:
35 kvm friyta per barn måste betraktas som en nedre smärtgräns för
förskoletomternas friyta som är acceptabel endast om förskoletomten ligger i
direkt anslutning till parkmark.
I det här fallet blir friytan mindre än 30 kvm per barn, vilket är betydligt under
acceptabel nivå. Visserligen finns Sankt Hans backar i närheten i det här fallet,
men denna parkmark kan inte utnyttjas som en direkt förlängning av
förskoletomten.
Vid tidsbegränsade behov av omlokalisering kan man möjligen tillfälligt
acceptera en mindre friyta, men då detta ärende avser en permanent förskola, får
planen en långvarig påverkan på förskoleverksamhetens kvalitet.
Förskolan bör därför inte utökas till fyra avdelningar om inte friytan samtidigt
kan utökas i motsvarande mån.
Arbetsutskottet har i övrigt inget att erinra mot den föreslagna planen.
Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Ulla Stålbergs
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget m fl
yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs och ska genomföras.
Arbetsutskottet enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande
Nej för Ulla Stålbergs yrkande.
Omröstningen utfaller med två röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Monica
Molin (S) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med två röster för Ulla Stålbergs yrkande: Ulla Stålberg
(M) och Laila Gribel (M).
Med ordförandens utslagsröst beslutar arbetsutskottet i enlighet med Lars
Hanssons m fl yrkande.

BSN Lund stad arbetsutskott beslutar
att å nämndens vägnar avge följande yttrande:
35 kvm friyta per barn måste betraktas som en nedre smärtgräns för
förskoletomternas friyta som är acceptabel endast om förskoletomten ligger i
direkt anslutning till parkmark.
I det här fallet blir friytan mindre än 30 kvm per barn, vilket är betydligt under
acceptabel nivå. Visserligen finns Sankt Hans backar i närheten i det här fallet,
men denna parkmark kan inte utnyttjas som en direkt förlängning av
förskoletomten.
Vid tidsbegränsade behov av omlokalisering kan man möjligen tillfälligt
acceptera en mindre friyta, men då detta ärende avser en permanent förskola, får
planen en långvarig påverkan på förskoleverksamhetens kvalitet.
Förskolan bör därför inte utökas till fyra avdelningar om inte friytan samtidigt
kan utökas i motsvarande mån.
Arbetsutskottet har i övrigt inget att erinra mot den föreslagna planen.

Reservationer
Ulla Stålberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Det är naturligtvis olyckligt att vi inte kan erbjuda så stor tomt som möjligt till
förskolebarnen. Å andra sidan har förvaltningen gjort bedömningen att Sankt
Hans-parken och Sankt Hans-gården kan komplettera utemiljön på ett bra sätt
och därför anser vi moderater att vi skulle yttra oss i enlighet med förvaltningens
förslag. Det är viktigt att vi kan fortsätta att bygga bostäder i Lund.
Ulla Stålberg (M)
Justerare

Laila Gribel (M)
Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

BSN Lund stad arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

5

Sammanträdesdatum

2012-09-26

§6
Yttrande över kommunövergripande handlingsplan
Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak - förebyggande
arbete i Lunds kommun 2012-2015
Dnr BSL 2012/0156
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram en kommunövergripande handlingsplan för
det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, doping och tobak
2012-2015.
Beslutsunderlag
Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT) 2012-2015
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-08-29

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.
BSN Lund stad arbetsutskott beslutar
att som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7
Yttrande beträffande motion ”Bättre samverkan mellan
skola och arbetsliv”
Dnr BSL 2012/0179
Sammanfattning
Miljöpartiet de Gröna har inkommit med en motion kring bättre samverkan
mellan skola och arbetsliv.
Beslutsunderlag
Motion ”Bättre samverkan mellan skola och arbetsliv”
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-08-28

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att arbetsutskottet å nämndens vägnar avger följande
yttrande:
Skolväsendet i Lund har redan i uppdrag att utveckla samverkan med det
omgivande samhället. Detta uppdrag har tydligt manifesterats såväl i Lunds
kommuns skolplan (s. 5 KF beslut 2009-06-16) som kommunens ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) (s. 56, KF beslut 2012-06-17).
Kommunfullmäktige behöver därför inte fatta ett nytt beslut om detta uppdrag.
Kommunfullmäktige behöver inte heller besluta i detalj om hur uppdraget ska
fullgöras, utan kan med varm hand överlåta detta till de facknämnder man redan
utsett för att fullgöra uppdraget.
Även om vi fullt ut delar motionärens intentioner föreslår vi
Kommunfullmäktige att motionen besvaras med det ovan anförda.
Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons (FP) yrkande.
Monica Molin (S) instämmer i tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Monica Molins
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
BSN Lund stad arbetsutskott beslutar
Arbetsutskottet beslutar å nämndens vägnar att avge följande yttrande:
Skolväsendet i Lund har redan i uppdrag att utveckla samverkan med det
omgivande samhället. Detta uppdrag har tydligt manifesterats såväl i Lunds
kommuns skolplan (s. 5 KF beslut 2009-06-16) som kommunens ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) (s. 56, KF beslut 2012-06-17).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige behöver därför inte fatta ett nytt beslut om detta uppdrag.
Kommunfullmäktige behöver inte heller besluta i detalj om hur uppdraget ska
fullgöras, utan kan med varm hand överlåta detta till de facknämnder man redan
utsett för att fullgöra uppdraget.
Även om vi fullt ut delar motionärens intentioner föreslår vi
Kommunfullmäktige att motionen besvaras med det ovan anförda.

Reservationer
Monica Molin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
mot att ärendet ej hänsköts till nämnd då det begärdes, vilket hittills varit princip
då så begärts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8
Yttrande beträffande motion ”Prao och praktik för
demokratin och arbetslivserfarenheten”
Dnr BSL 2012/0180
Sammanfattning
Miljöpartiet de Gröna har inkommit med en motion kring prao och praktik för
demokratin och arbetslivserfarenheten.
Beslutsunderlag
Motion ”Prao och praktik för demokratin och arbetslivserfarenheten”
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2012-08-28
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar att förvaltningens första att-sats ”att föreslå avslag på
motionen” utgår och yrkar bifall till förvaltningens att-sats 2: ”att som eget svar
på motionen ”Prao och praktik för demokratin och arbetslivserfarenheten”
översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.
Monica Molin (S) yrkar att de båda att-satserna särbehandlas i beslutsgången.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats 1 och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med denna.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats 2 och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med denna.
Arbetsutskottet beslutar således i enlighet med tjänsteskrivelsen.
BSN Lund stad arbetsutskott beslutar
att föreslå avslag på motionen och
att som eget svar på motionen ”Prao och praktik för demokratin och
arbetslivserfarenheten” översända ovanstående tjänsteskrivelse till
Kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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