Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-12-12
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2: e vice ordförande:
Ledamöter:

Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl. 18:00 - 20:00
Hansson Lars (FP)
Stålberg Ulla (M)
Molin Monica (S)
Alfredsson Bo (M)
Eringsmark Regnell Ann Louise (FP)
Borg Agnes (KD)
Alpfjord Helene (V)
Eklund Gösta (V)

Ersättare:

Osvath Tamas (M), Tjänstgörande för Laila Gribel (M)
Escobar Edith (M)
Ekman Emelie (FP)
Savonius Ursula (FP)
Lager John (C), Tjänstgörande för Simon Årnes (C)
Flodin Matilda (KD)
Melander Mira (S), Tjänstgörande för Mats Nilsson (S)
Hellström Esbjörn (MP), Tjänstgörande för Erik Nordström (MP)
Helmius Agneta (MP)
Kakahama Ibrahim (V), Tjänstgörande för Elin Gustafsson (S)

Justerare:

Mira Melander (S) med Gösta Eklund (V) som ersättare

Paragrafer:

§§ 95 - 107

Plats/tid för justering:

Barn- och skolkontor Lunds stad den 18 december 2012

Underskrifter:

Sekreterare
Suzanne Olsson

Ordförande
Hansson Lars

Justerare
Mira Melander

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

12 december 2012

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5

Underskrift:
Suzanne Olsson

1

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2012-12-12

Övriga närvarande:

Justerare

Jönsson Mats (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingschef
Olsson Suzanne (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Svensson Ann-Britt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Leufstedt Lena (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Bengtsson Anita (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Personalavdelningschef
Buric Nedim (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Löfstrand Patrik (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Cecilia Rietz (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Helene Bergman (Lärarförbundet), Facklig företrädare
Eva Lundin (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare

Utdragsbestyrkande

2

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

3

Sammanträdesdatum

2012-12-12

§ 95
Bokslutsprognos 2012
Dnr BSL 2012/0261
Sammanfattning
Bokslutsprognosen för BSN Lunds stad visar ett nettounderskott på ca 27,5
mnkr. Volymavvikelsen motsvarar ca 22 mnkr som ska kompenseras enligt
regelverket för direkt skolpeng. Effekterna av nytt läraravtal ger en merkostnad
på ca 9 mnkr utöver vad som är avsatt i internbudgeten 2012.
Positiva effekter av tilläggsbudgeten, nämndens särskilda satsningar, överföring
av ett positivt resultat från 2011 har gjort att verksamheterna hade ett bättre läge
inför 2012.

I delårsrapport 2 framgick av förvaltningens kommentarer att osäkerhet råder
vad gäller utfallet av löneökningen för lärarorganisationerna samt antalet
förskolebarn under hösten.

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 boklutsprognosen för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunkontoret

Justerare
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§ 96
Informationsärende: Rapport angående barngruppernas
storlek
Dnr BSL 2012/0274
Sammanfattning
Information till nämnden angående barngruppernas storlek inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad. Rapporten visar situationen inom förskolan 2008 2012 samt barngruppsstorlekarna per den 15 oktober 2012 per skolområde.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Intern kontroll - granskningsrapport
Dnr BSL 2012/0241
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av det
interna kontrollarbetet under 2012. Utgångspunkten för denna granskning har
varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för 2012.
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.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och att
nämnden beslutar att godkänna föreslagen åtgärdsplan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utförd intern kontroll samt
att godkänna föreslagen åtgärdsplan.

Justerare
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§ 98
Begäran om tilldelning av medel 2013 avseende skolors
särskilda behov
Dnr BSL 2012/0278
Sammanfattning
I budgeten för 2013 finns 2 500 tkr avsatta under kommunstyrelsens reserverade
medel för skolor med särskilda behov. Medlen ska tilldelas skolor där andelen
elever med utländsk bakgrund utgör minst 1/3 samtidigt som minst 1/3 av
föräldrarna har låg utbildningsbakgrund. Tilldelning av detta begärs för fyra
skolor inom Lunds stad som uppfyller båda kriterierna.
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 för år 2013 hos kommunstyrelsen begära 2 500 tkr för skolor med särskilda
behov för tilldelning till Svenshögskolan, Vikingaskolan, Klostergårdsskolan
och Gunnesboskolan.

Justerare
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§ 99
Preliminära priser för obligatoriska särskolan 2013 samt
bidrag per elev i frisående grundsärskola
Dnr BSL 2012/0238
Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv,
Kävlinge, Lomma och Staffanstorp avseende elever i den obligatoriska
särskolan. Enligt avtal skall preliminära priser redovisas för samverkanskommunerna före budgetåret.
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad tilldelas resurser från kommunstyrelsen
för lundaelever i den obligatoriska särskolan och har ansvaret att fördela resurser
till den obligatoriska särskolans verksamhetsdrivande enheter för alla elever och
debitera samverkanskommunerna för deras elever samt administration,
särskoleteam, hyreskostnader och särskoletransporter. I samband med årsbokslut
beräknas slutliga kostnader per elev och samverkans-kommunerna debiteras
mellanskillnaden mellan preliminära priser och slutgiltiga kostnader per elev.
Föreliggande tjänsteskrivelse redovisar preliminära priser per elevkategori samt
för administration, särskoleteam, hyror och särskoletransporter samt
beräkningsgrunderna för dessa priser. Nytt för i år är bidraget till elev i
fristående grundsärskola.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med den förändringen att
förslaget till beslut delas upp i två att-satser:
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa preliminära priser för obligatoriska särskolan 2013 i enlighet med
tjänsteskrivelsen
att fastställa bidraget per elev till fristående grundsärskola 2013 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 fastställa preliminära priser för obligatoriska särskolan 2013 i enlighet med
tjänsteskrivelsen
att fastställa bidraget per elev till fristående grundsärskola 2013 i enlighet med
tjänsteskrivelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Lokalanpassning av Järnåkraskolan hus E
Dnr BSL 2012/0264
Sammanfattning
Elever med funktionshinder ska så långt möjligt inkluderas i skolan. Inom
skolområde Järnåkra/Klostergården planeras för en sammanhållen skolgång för
elever med autism med 5 elever/stadie. Eleverna i år F-3 ska gå på den nya
skolan ”Vegalyckan” innan de liksom övriga elever går till Järnåkraskolan i år 49.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsen och finner att nämnden
beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förhyrning hos Lundafastigheter i enlighet med tillägg till
hyreskontrakt
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 108 tkr för år 2013 och
med 258 tkr/år från och med år 2014 för täckande av ökade hyreskostnader för
Järnåkraskolan

Justerare
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§ 101
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Dnr BSL 2012/0256
Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är
att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt
arbetsmiljöarbete. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras.
Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Uppföljningen består av ett antal
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som besvaras på
arbetsplatsnivå av arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans.
Arbetsplatsernas resultat samlas till en förvaltningsgemensam rapport och
handlingsplan för förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete framöver.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad genomfördes uppföljningen under
oktober/november 2012. Utifrån enkätens resultat har förslag på åtgärder tagits
fram för det kommande året. Arbetet har skett i en partssammansatt grupp
kopplad till den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget:
att uppdra åt förvaltningen att komplettera rapporten kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet med:
Uppgift om arbetsskador och tillbud bland elever
En redogörelse kring i vilken utstäckning elevskyddsombud varit delaktiga i
arbetsmiljöarbetet
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa ovanstående åtgärdsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vilket
innebär att:
• Genomföra utbildningssatsningar inom arbetsmiljöområdet under 2012-2013
som grundläggande arbetsmiljöutbildning för verksamhetsansvariga och
fördjupningsutbildning inom riksbedömning för verksamhetsansvariga och
skyddsombud.
• Genomföra samverkansutbildning under 2012-2013 för verksamhetsansvariga
och fackliga företrädare.
• Planera återkommande utbildningssatsningar för yrkesgrupper som blir
tilldelade arbetsmiljöuppgifter t ex NO-, slöjd- och idrottslärare.
• Ta fram ett övergripande informationsmaterial för att stödja verksamheterna att
utveckla och förbättra introduktion för nyanställda där även arbetsmiljö- och
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samverkansfrågorna ingår.
• Undersöka möjligheter till en bättre åtkomst av Inloggad för It´s learning
användare.
att uppdra åt förvaltningen att komplettera rapporten kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet med:
Uppgift om arbetsskador och tillbud bland elever
En redogörelse kring i vilken utstäckning elevskyddsombud varit delaktiga i
arbetsmiljöarbetet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Se över tillsynsansvaret för de fristående förskolorna och
fritidshemmen samt insynen i de fristående
grundskolorna - Motion till Lunds kommunfullmäktige
Dnr BSL 2012/0244
Sammanfattning
Monica Molin (S), Hanna Gunnarsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) har
föreslagit Kommunfullmäktige att utreda en överföring av tillsynsansvaret för de
fristående förskolorna och fritidshemmen samt en överföring av insynen i de
fristående grundskolorna från Utbildningsförvaltningen till Barn- och
skolförvaltningarna.
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD) och Esbjörn Hellström (MP) instämmer i
Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Monica Molins
m fl yrkande 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 åtta röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Ulla
Stålberg (M), Bo Alfredsson (M), Tamas Osvath (M), Ann-Louise EringsmarkRegnell (FP), John Lager (C), Agnes Borg (KD), Esbjörn Hellström (MP) och
Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med fem röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mira Melander (S), Helene Alpfjord (V), Ibrahim Kakahama (V) och
Gösta Eklund (V).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som yttrande över motionen ”Se över tillsynsansvaret för de fristående
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förskolorna och fritidshemmen samt insynen i de fristående grundskolorna” till
Kommunstyrelsen överlämna yttrande i enlighet med vad som ovan anförts, samt
att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen

Reservationer
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå motionen
”Se över tillsynsansvaret för de fristående förskolorna och fritidshemmen samt
insynen i de fristående grundskolorna”.
Vi anser att tillsynsansvaret för Lunds kommuns förskolor och fritidshem skall
administreras, handläggas och beslutas av Barn- och skolnämnden. Detsamma
gäller den kommunala insynen i de fristående grundskolorna.
Den naturliga och logiska placeringen att tillsynsansvaret ligger här. Eftersom
Barn- och skolnämnden har ansvar för den kommunala förskoleverksamheten,
fritidshemmen och de kommunala grundskolorna så finns också den mesta
kompetensen och kunskapen om denna verksamhet inom förvaltningen. Vi anser
också att det är viktigt att politikerna i Barn- och skolnämnden som ytterst
ansvariga för den kommunala förskole- och grundskole-verksamheten också får
en bättre insyn i de fristående förskolornas och grundskolornas verksamhet.
Befintliga tillsynshandläggare under Utbildningsnämnden kan överflyttas till
Barn- och skolförvaltningen för att på bästa sätt samordna handläggningen av
tillsynsansvaret med den kompetens som redan finns inom Barn- och
skolförvaltningen.
Den självklara avsikten med motionen är att även fortsättningsvis behålla
tillsynsansvaret samlat under en nämnd. Att avvecklingen av Centrala
skolnämnden en gång av oklara skäl placerade ansvaret på Utbildningsnämnden
behöver inte betyda att det ska fortsätta så.
Vi reserverar oss till förmån för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen:
För Socialdemokraterna:
Monica Molin
Mira Melander

Justerare

För Vänsterpartiet:
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§ 103
Samråd om åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun
Dnr BSL 2012/0257
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har för yttrande översänt förslag till åtgärdsprogram mot
buller i Lunds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsen 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 Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2012/0276
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Gemensamt Personal/ekonomi nr 16:
Hörselanpassning för Backaskolan sal A 186:
Beslut
att hos Lundafastigheter beställa åtgärder i sal A 186 på Backaskolan till en
kostnad av 85 tkr enligt kalkyl,
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram som engångsbelopp under
2012 med 85 tkr
Delegat:
Lena Leufstedt
Hörselanpassning för Fäladsgården sal 11 och grupprum.
Beslut
att
hos Lundafastigheter beställa åtgärder i sal 11 och grupprum på
Fäladsgården till en kostnad av 83 tkr enligt kalkyl,
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram som engångsbelopp under
2013 med 83 tkr.
Delegat:
Lena Leufstedt
Lokalanpassning på Tunaskolans träningsskola för elev född 05.
Eleven har en utvecklingsstörning, vilket gjort det nödvändigt att snabbt sätta in
ett skötbord som är särskilt anpassat till elevens behov.
Beslut
att godkänna åtgärden till en kostnad av 32 tkr
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram som engångsbelopp under
2012 med 32 tkr
Delegat:
Lena Leufstedt
Hörselanpassning för Lovisaskolan sal C104 och C 105.
Beslut
att hos Lundafastigheter beställa åtgärder i sal C 104 och C 105 på Lovisaskolan
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till en kostnad av 24 tkr enligt kalkyl,
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram som engångsbelopp under
2012 med 24 tkr.
Delegat:
Lena Leufstedt
Hörselanpassning för Backaskolan sal C 104, C 108 och C 109.
Beslut
att hos Lundafastigheter beställa åtgärder i sal C 104, C 108 och C 109 på
Backaskolan till en kostnad av 2 tkr enligt kalkyl,
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram som engångsbelopp under
2012 med 42 tkr.
Delegat:
Lena Leufstedt
Huvudområde
B: förskola
Delområde 1: förskoleverksamhet
Nr 5: Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och
arbetslöshet
Önskemål för förälder angående utökad vistelsetid:
Beslut: Ansökan beviljas om utökad vistelsetid vid de eventuella tillfällen då
bägge föräldrarna arbetar. Ändrad vistelsetid meddelas avdelningspersonalen 14
dagar i förväg.
Nr 38/12
Delegat:
Tommy Möller
Beslut: Ansökan beviljas om utökad vistelsetid till 9-16 för ett barn på
Körsbärets förskola enligt utlåtande från psykolog.
Nr 39/12
Delegat:
Birgitta Finnman
Huvudområde Gemensamt
B. Delområde 1: Personal
Tillsättning av visstidsanställningar > 6 månader och
tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställningar
480 – 495
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Visstidsanställningar 496 - 506

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

Justerare
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§ 105
Anmälningar
Dnr BSL 2012/0277
Sammanfattning
Till dagens nämndsammanträde anmäls följande ärenden:
Skolinspektionen: Rapport efter kvalitetsgranskning av Kommunens
resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet i
Lunds kommun kommundelen Lunds stad
Anmälan angående elevers bristande närvaro:
1.
Elev åk 6 Östratornskolan
2.
Elev åk 1 på Munspelets skola
3.
Elev åk 8 på Järnåkraskolan

Protokoll skolkonferens Östratornskolan F-9 2012-11-29
Protokoll skolkonferens Vikingaskolan 2012-09-25
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2012-10-23
Protokoll Samverkan 2012-12-04

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 106
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Lars Hansson (FP) rapporterar från Kommunrevisionens redovisning av
granskningsrapport angående modersmålsundervisningen.
Lars Hansson rapporterar också från investeringsgruppens möte den 11
december angående prioriteringslistan för Lunds stad.
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§ 107
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande ärenden:
Internbudgeten för Lunds stad behandlas på nämndsammanträdet den 23 januari
2013.
Bokslutet och årsredovisningen behandlas på nämndsammanträdet den 13
februari 2013.
Personal: Ca 20 anställda kommer att gå rekryterande skolledarutbildning från
och med mars 2013. Utbildningen pågår under ca ett år.
Vid gemensamt presidiemöte har förvaltningscheferna fått i uppdrag att ta fram
lönekriterier för 1:e-lärare. En partsammansatt arbetsgrupp ska rapportera
tillbaka till det gemensamma presidiemötet.
En övergripande utvecklingsgrupp har tillsatts för hur man ska avlasta skolledare
och lärare. Arbetet ska vara klart i maj 2013. Underlag är material från Sveriges
Kommuner och Landstings 14-kommuners konferens.
Information angående arbete och information med fukt- och mögelskadade
byggnader.

Presidiet och skoldirektören önskar alla En God Jul och ett Gott Nytt år!
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