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Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00 - 20:30
Hansson Lars (FP)
Stålberg Ulla (M)
Molin Monica (S)
Gribel Laila (M)
Alfredsson Bo (M)
Eringsmark Regnell Ann Louise (FP)
Årnes Simon (C)
Borg Agnes (KD)
Nilsson Mats (S)
Gustafsson Elin (S), Kl 18:00- 19:00, §§ 72, 73, 77, 78
Nordström Erik (MP)
Alpfjord Helene (V)
Eklund Gösta (V)

Ersättare:

Fodor Adalbert (M)
Escobar Edith (M)
Ekman Emelie (FP)
Savonius Ursula (FP)
Flodin Matilda (KD)
Lundgren Per-Arne (S), Tjänstgörande för Elin Gustafsson (S) §§ 74, 75, 76, 79-83
Melander Mira (S)
Lawson Laurent (S)
Hellström Esbjörn (MP)
Helmius Agneta (MP)
Kakahama Ibrahim (V)

Justerare:

Gösta Eklund (V) med Helene Alpfjord (V) som ersättare.
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§§ 72 - 83
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Sekreterare
Suzanne Olsson
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Justerare
Gösta Eklund
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Underskrift:
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Övriga närvarande:

Justerare

Buric Nedim (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Ejsing Johansson Elin (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Projektchef
Jönsson Mats, BSN Norr (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingschef
Leufstedt Lena (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Löfstrand Patrik (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Svensson Ann-Britt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
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Bengtsson Anita (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Maria Lilja, HR-konsult
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Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare
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§ 72
Delårsrapport per den 31/8 med helårsprognos 2012 för
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Dnr BSL 2012/0189
Sammanfattning
Informationsärende. Arbetsutskottet beslutade den 26 september 2012, på
delegation,
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen.
Vid dagens sammanträde informeras hela nämnden i ärendet.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.
Protokollsanteckning
För att klara platsgarantin och de ekonomiska förutsättningarna kan vi i
delårsrapporten tyvärr läsa att en större andel av förskolorna fortsätter att få
större barngrupper. Detta, menar vi, är en följd av den resursfördelning som görs
idag och som inte är tillräcklig för att klara det behov som finns och kommer att
finnas framöver i förskolan.
Vi kan också läsa att efterfrågan är fortsatt hög och behovet av fler
förskoleavdelningar kvarstår. Vi menar att detta måste uppmärksammas och vi
vill därefter också påpeka vikten och behovet av en utökad och förändrad
resursfördelning för barnens bästa!
S, V, MP

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Lägesrapport lokaler
Dnr BSL 2012/0206
Sammanfattning
Informationsärende: Lokalrapport Lunds stad, upprättad juni 2012 föreläggs
nämnden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för rapporten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Sammanfattning av prognos och investeringsbehov 201209-24
Dnr BSL 2012/0205
Sammanfattning
Informationsärende. Sammanfattning av prognos och investeringsbehov enligt
investeringsramar 2013-2015 i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 201206-13--14.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för rapporten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Detaljplan för Snickaren 2 och 3 m fl i Lund, Lunds
kommun
Dnr BSL 2012/0203
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning av kvarteret
Snickaren uppföra två nya bostadshus samt en förskola i bottenvåningen på de
två nya husen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 1/2010a upprättad 2011-05-26
BSN Lunds stad beslut den 5 oktober 2011§ 4 inkl tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadskontorets utställningshandling daterat 2012-08-08
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 2 oktober 2012

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande över detaljplan för
Snickaren 2 och 3 i Lund och
att utöver detta uttala följande:
Det är djupt olyckligt om vi i enlighet med detta detaljplaneärende inte kan
erbjuda förskolebarnen så stor tomt som vi i kommunen enligt tidigare praxis
erbjudit dem. Vi vill be byggnadsnämnden överväga lösningar där friytan per
barn blir större.
Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig 19.30 - 20.00 för överläggningar.
Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons första att-sats, men yrkar att attsats två uttrycks enligt följande:
Det är djupt olyckligt om vi i enlighet med detta detaljplaneärende inte kan
erbjuda förskolebarnen så stor tomt som vi i kommunen enligt tidigare praxis
erbjudit dem. Vi kräver en lösning av byggnadsnämnden där friytan per barn blir
större.
Gösta Eklund (V) och Erik Nordström MP) instämmer i Monica Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sin egen m fl att-sats 1 och finner att
nämnden beslutar i enlighet med denna.
Ordföranden ställer proposition på sin egen m fl att-sats 2 och på Monica

Justerare
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Molins m fl att-sats 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget m
fl yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande
Nej för Monica Molins 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 EringsmarkRegnell (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Helene Alpfjord (V), Gösta
Eklund (V) och Erik Nordström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över detaljplan
för Snickaren 2 och 3 i Lund och
att utöver detta uttala följande:
Det är djupt olyckligt om vi i enlighet med detta detaljplaneärende inte kan
erbjuda förskolebarnen så stor tomt som vi i kommunen enligt tidigare praxis
erbjudit dem. Vi vill be byggnadsnämnden överväga lösningar där friytan per
barn blir större.

Reservationer
Monica Molin (S), Gösta Eklund (V) och Erik Nordström (MP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Sophus vid Holkens förskola
Dnr BSL 2012/0201
Sammanfattning
För att minska brandrisken måste ett sophus uppföras vid Holkens förskola vid
Karl XI gata i Lund. Investeringen uppgår till 290 tkr vilket innebär en
hyresökning på 20 tkr/år
Beslutsunderlag
BSF Lunds stads tjänsteskrivelse den 9 oktober 2012 inkl bilaga.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.
Monica Molin (S) 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 skolnämnd Lunds stad beslutar
att av Lundafastigheter beställa byggnation av sophus vid Holkens förskola till
en beräknad kostnad på 290 tkr
att hos kommunstyrelsen äska utökad driftsram med 20 tkr/år för täckande av
ökade driftskostnader för Holkens förskola

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Konsekvenser av läraravtalet.
Dnr BSL 2012/0215
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Lärarnas Riksförbund och
Lärarförbundet är överens om ett lönelyft på 4,2 % från och med 2012-04-01.
Skolnämnderna har fått en reviderad budgetram för 2012 som är uppräknad
0,625 %. Inför år 2013 är den reviderade ramen 2012 uppräknad 2 %.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01, § 28
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14, § 108
Sveriges Kommuner och Landsting förhandlingsprotokoll 2012-09-26

Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära full kompensation för ökade kostnader till
följd av läraravtalet.
Ulla Stålberg (M), Monica Molin (S), Gösta Eklund (V), Erik Nordström (MP),
Agnes Borg (KD), Simon Årnes (C) och Mats Nilsson (S) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunfullmäktige begära full kompensation för ökade kostnader till
följd av läraravtalet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Förlängning av villkoren för deltagande i Lärarlyftet II och
Förskolelyftet II
Dnr BSL 2012/0204
Sammanfattning
Skolverket har fått i uppdrag att genomföra Lärarlyftet II under 2012-2015 samt
Förskolelyftet II under 2012-2014. Finansieringen av Lärarlyftet ska vara ett
delat ansvar mellan staten, huvudmannen och den enskilde läraren. För
Lärarlyftet utges ett stimulansbidrag till skolhuvudmannen med 1000 kronor per
högskolepoäng för studier i matematik och med 500 kronor per högskolepoäng
för övriga ämnen. Inget statsbidrag utgår för Förskolelyftet. Förvaltningen
utarbetade förslag på förutsättningar för deltagande i dessa vidareutbildningar för
höstterminen 2012, vilka antogs av barn- och skolnämnden. Förvaltningen
föreslår en förlängning av nuvarande förutsättningar, att gälla även under år
2013.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-10-10
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 förlänga nuvarande förutsättningar för deltagande i Lärarlyftet II respektive
Förskolelyftet II att gälla under 2013, vilket innebär att respektive skolområde
tilldelas 25 000 kronor per 15 högskolepoäng och termin avseende Lärarlyftet II
och 12 500 kronor per 7,5 högskolepoäng avseende Förskolelyftet II, med
tillägget att undantag från att ersättning för reskostnader inte utgår kan göras
efter särskild prövning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Fyllnadsval till arbetsutskott
Dnr BSL 2012/0190
Sammanfattning
Nämnden kan utse ett arbetsutskott för presentation och viss beredning av
ärenden inför nämndsbehandling. Nämnden kan också delegera beslutanderätten
i vissa frågor till arbetsutskottet för att avlasta nämndssammanträdena.
Då Anders Ebbesson (MP) och Roger Niklewski (C) har lämnat uppdraget som
ledamöter i nämnden kan de inte längre vara ledamöter i nämndens arbetsutskott.
Fyllnadsval måste därför ske.

Beslutsunderlag
Ordförandes skrivelse 2012-10-09.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att befria Anders Ebbesson (MP) från uppdraget som ledamot i arbetsutskottet.
att utse Erik Nordström (MP) till ledamot i arbetsutskottet att efterträda Anders
Ebbesson (MP).
att befria Roger Niklewski (C) från uppdraget som ledamot i arbetsutskottet.
att utse Simon Årnes (C) till ledamot i arbetsutskottet att efterträda Roger
Niklewski (C).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2012/0212
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Arbetsutskottet
Protokoll 2012-09-26
Huvudområde
B:förskola
Delområde1: förskoleverksamhet
Nr 5: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet
Ansökan utöver grundblocket på grund av medicinska skäl. Dispens beviljas
gällande vistelsetiden från 9-14 till 9-16 med början 2012-10-01 dock längst till
och med 2012-12-21.
Nr 22/12.
Delegat:
Katarina Kristiansson
Önskemål från förälder angående vistelsetid 9-14. Föräldern är föräldraledig 50
% och driver enskild firma 50 %.
Ansökan beviljas.
Nr 23/12.
Delegat:
Tommy Möller
Önskemål från förälder om förlängning av vistelsetid 9-14 (föräldraledig) med
tio timmar per vecka p g a att mamman arbetar 25 %.
Ansökan beviljas med en utökning av vistelsetiden till 30 timmar per vecka
enligt schema till och med 2013-02-28.
Nr 24/12.
Delegat:
Tommy Möller
Ansökan om utökad tid från 9-14 till 8.30-15 för två barn i förskola på grund av
äldre broders skolgång i LIG-grupp.
Ändring av vistelsetiden beviljas för perioden 2012-09-28- 2013-06-12.
Nr 25/12.
Delegat:
Tommy Möller

Justerare
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Ansökan om utökad vistelsetid på grund av barnets behov.
Vistelsetiden ändras från 9-14 till 9-15.30.
Nr 26/12.
Delegat:
Birgitta Finnman
Beslut om dispens för utökad vistelsetid beviljas under höstterminen 2012.
Nr 27/12.
Delegat:
Kerstin Fors
Ansökan om utökad vistelsetid på grund av familjesituationen.
Ansökan beviljas med en utökning till 9-16 2012-08-22--2012-08-31. Efter möte
med rehabiliteringen 2012-08-31 kan fordras ny ansökan samt läkarintyg som
styrker behovet.
Nr 28/12.
Delegat:
Katarina Kristiansson
Ansökan om utökad vistelsetid för att vara på förskolan två dagar utöver
förälderns arbetsschema enligt ansökan.
Ansökan beviljas under tiden 120904-121221.
Nr 29/12.
Delegat:
Katarina Kristiansson
Dispens för utökad vistelsetid på förskola en timme de dagar som föräldern har
schemalagd studietid.
Nr 30/12.
Delegat:
Kerstin Fors
Dispens för utökad vistelsetid enligt ansökan. Utökad vistelsetid beviljas för
höstterminen 2012.
Nr 31/12.
Delegat:
Kerstin Fors
Ansökan om förlängd vistelsetid 9-14 på grund av att nyfött syskon behöver
extra omvårdnad.
Förlängd vistelsetid beviljas från 9-14 till 7.45-14 till och med 121231.
Nr 32/12.
Delegat:
Tommy Möller

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om dispens för deltagande utöver grundblocket på grund av studier.
Ansökan beviljas för deltagande utöver grundblocket 9-16 under höstterminen
2012.
Nr 33/12.
Delegat:
Anders Aldrin
Huvudområde
C: förskoleklass/skola/skolbarnsomsorg
Delområde
1: Undervisnings- och elevvårdsärenden
10: Placering vid grundsärskola eller träningsskola
Placering för eleven AJ 051213****Gs
Placering för elevenFH 971102****Gs
Nr 8/12.
Delegat:
Ingrid Kanje
9: Beslut om särskoletillhörighet
Beslut om särskoletillhörighet för eleven FH 971102****
Beslut om särskoletillhörighet för eleven AJ 051213****
Nr 8/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Huvudområde
A. Gemensamt
Delområde 1: Personal
Tillsättning av visstidsanställning > 6 månader och tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställningar
Nr 365-414
Visstidsanställningar
Nr 415-447

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

Justerare
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§ 81
Anmälningar
Dnr BSL 2012/0213
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till dagens nämndsammanträde:
Protokoll samverkan 2012-09-17
Sammanträdesprotokoll från Servicenämnden 2012-08-29, § 82:
Kvalitetsutveckling avseende maten inom särskilt boende och på kommunens
serveringar.
Skrivelse från skolområde Lerbäck/Stångby beträffande elevs närvaro.
Kommunrevisionen: Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld.
Skolinspektionen: Uppföljning av modersmålsundervisning och tvåspråkig
undervisning i de nationella minoritetsspråken i Lunds kommun.
Protokoll samverkan 2012-10-09

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Monica Molin (S) rapporterar från dagens möte med Skolinspektionen. En
rapport angående Skolinspektionens granskning kommer under våren.
Gösta Eklund (V) rapporterar från förskolekonferens på Körsbäret.
Agnes Borg (KD) rapporterar från skolkonferens på Klostergårdsskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Information angående Skolinspektionens pågående granskning.
Förskolorna fylls återigen på med nya barn.
Revidering av barn- och skolnämndernas gemensamma reglemente, ks 2012-1003, § 281, kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
kommunkontoret med uppdrag att se över samtliga reglementen.
Medborgarstämma på Östra Torn, Linero och Mårtens Fälad äger rum onsdagen
den 24 oktober kl 19-21 i Vikingaskolans matsal.
I år var det Lunds stads tur att genomföra LLL-dagarna (Livslångt lärande) som
är fortbildning för alla skolledare i Lund den 27-28 september.

Justerare

Utdragsbestyrkande

