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§ 23
Detaljplan för del av Linero 2:1, (Norränga 1)
Dnr BSL 2013/0050
Sammanfattning
Denna delvis omarbetade detaljplans syfte är att pröva lämpligheten av att
uppföra bostäder i en tät blandning av hustyper, gator och parkmark, två skolor
F-3 alt F-6, kommersiell service, torg med hållplatsläge för Lundalänken,
reservat för spårbunden trafik och en förlängning av Utmarksvägen samt
dagvattenanläggning.
Beslutsunderlag
BSN Lunds stads beslut 2012-04-18 § 31 inkl. tjänsteskrivelse 2012-04-10
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 33/2006 upprättad 2013-01-14
Barn och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 7 mars 2013 inkl. bil.
1-2
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD) 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 som eget yttrande överlämna Barn- och skolförvaltning Lunds stad
tjänsteskrivelse över Detaljplan för del av Linero 2:1 m fl (Norränga 1)

Justerare

Utdragsbestyrkande

3

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-03-20

§ 24
Lägesrapport lokaler
Dnr BSL 2013/0092
Sammanfattning
Nämnden delges en fördjupad information angående lokalplaneringen på Norra
Fäladen med sammanfattning av prognos och investeringsbehov och förslag till
investeringsramar 2014-2018.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för rapporten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Informationsärende: Karriärtjänster - lektorat och 1:e
lärare
Sammanfattning
Informationsärende angående lektorat och 1:e lärare.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för presentationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Förslag till ändrad norm för inventarieanslag gällande
förskolor och skolor
Dnr BSL 2012/0260
Sammanfattning
Ärendet utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Nya Munspelets skola - begäran om investeringsanslag
och utökad driftsram
Dnr BSL 2013/0031
Sammanfattning
Sedan november 2011 har Nya Munspelet flexibel skola på Östratorn med 8 kl i
åk F-3 har funnits med i BSN Lunds stads prioriteringslista som utgör
planeringsunderlag för kommande beslut i varje enskilt ärende för det fortsatta
arbetet med lokalförsörjning inom Lunds stad
Förslaget här innebär begäran om anslag för ökad hyra med 1937 tkr år 2014
med full helårseffekt om 5812 tkr från och med år 2015.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslut 2011-11-23 § 134 inkl. tjänsteskrivelse
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 20 mars 2013
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till förvaltningens att-satser med förslag till beslut
med borttagande av att-sats 2 och med tillägg att nämnden beslutar
att återkomma med äskande avseende investeringsanslag år 2014
Agnes Borg (KD), Monica Molin (S), Simon Årnes (C), Ulla Stålberg (M),
Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP) 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 tillstyrka byggnation av Munspelet flexibel skola för ca 200 barn/elever
att hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 1937 tkr år 2014, och
5812 tkr/år från och med år 2015 för täckande av hyreskostnader för Nya
Munspelet skola
att återkomma med äskande avseende investeringsanslag år 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Remiss: Ansökan från Skolhoppet AB om godkännande
som huvudman för en fristående grundsärskola i Lunds
kommun
Dnr BSL 2013/0070
Sammanfattning
Skolhoppet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående grundsärskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2014/15.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttranden samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.
Beslutsunderlag
Ansökan från Skolhoppet AB med ansökningsid: GrS 2013/32312
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Monica Molin (S), Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD)
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 tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
VB: Remiss. Dnr: 31-2013:641 Ansökan från
Solängsskolan i Hammenhög AB om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2013/0071
Sammanfattning
Solängsskolan i Hammenhög AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m.
läsåret 2014/15.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttranden samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.
Beslutsunderlag
Ansökan från Solängsskolan i Hammenhög AB med ansökningsid:
Gr 2013/32161
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen:
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar:
att avstyrka ansökan.
Helene Alpfjord (V) och Agneta Helmius (MP) instämmer i Monica Molins
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 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 Eringsmark
(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), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Ibrahim

Justerare
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Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Reservation
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustavsson (S), Helen Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Reservanterna inkommer med följande motivering:
Vi ser en stor svårighet att bedriva undervisning som möter de elever man riktar
sig till på ett tillförlitligt sätt avseende etableringsplats i Lund. De elever man
vänder sig till har särskilda behov där huvudmannen beskriver hur man
pedagogiskt ska möta det men vi ställer oss tveksamma till förutsättningarna att
klara det, med lugn miljö, möjligheter till utemiljö och rörelseytor, i den
omgivning man har för avsikt att lägga skolan.
Vi instämmer alltså i förvaltningens farhågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Remiss. Dnr 31-2013:726 Ansökan från Vittraskolorna AB
om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSL 2013/0072
Sammanfattning
Vittraskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Lunds kommun fr.o.m.
läsåret 2014/15.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.
Beslutsunderlag
Ansökan från Vittraskolorna AB med ansökningsid: Gr 2013/31735
Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun, 2013-02-15
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen:
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Mats Nilsson (S) yrkar att nämnden beslutar:
att avstyrka ansökan.
Ibrahim Kakahama (V) Agneta Helmius (MP) och Monica Molin (S) instämmer
i Mats Nilssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Mats Nilssons 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 Mats Nilssons 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
(FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Mats Nilssons m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Ibrahim
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Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Reservation
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustavsson (S), Helen Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP) reserverar sig mot beslutet i
ärendet till förmån för det egna yrkandet
Reservanterna inkommer med följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för
barnens bästa och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter.
Vid en etablering av för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga
omöjligt att på ett förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar
lundabornas behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor” –
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan.
Vi instämmer i detta! Men kommer till en annan slutsats än förvaltningen.

Justerare
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§ 31
Remiss dnr 31-2012:805 ansökan från ThorenGruppen AB
om godkännande som huvudman för fristående f-klass,
grundskola och fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSL 2013/0074
Sammanfattning
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Lunds kommun fr.o.m.
läsåret 2014/15.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.
Beslutsunderlag
Ansökan från ThorenGruppen AB med ansökningsid: Gr 2013/32848
Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun, 2013-02-21
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen:
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Ulla Stålberg (M), Agnes Borg (KD) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Elin Gustafsson (S) yrkar
att nämnden beslutar att avstyrka ansökan:
Helene Alpfjord (V) och Agneta Helmius (MP) instämmer i Elin Gustafssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Elin Gustafssons
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 Elin Gustafssons 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
(FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Ibrahim
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Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Reservation
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustavsson (S), Helen Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP) reserverar sig mot beslutet i
ärendet till förmån för det egna yrkandet
Reservanterna inkommer med följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för
barnens bästa och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter.
Vid en etablering av för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga
omöjligt att på ett förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar
lundabornas behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor” –
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan.
Vi instämmer i detta! Men kommer till en annan slutsats än förvaltningen.
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§ 32
Remiss Dnr 31-2013:772 Ansökan från Lärande i Sverige
AB om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Lunds kommun
Dnr BSL 2013/0081
Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Lunds kommun fr.o.m.
läsåret 2014/15.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttrande samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.
Beslutsunderlag
Ansökan från Lärande i Sverige med ansökningsid: Gr 2013/31797
Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun, 2013-02-22
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen:
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Helene Alpfjord (V) yrkar att nämnden beslutar:
att avstyrka ansökan.
Monica Molin (S) och Agneta Helmius (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
(FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Helene Alpfjords m fl yrkande: Monica
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Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Ibrahim
Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen
till Utbildningsnämnden.
Reservation
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustavsson (S), Helen Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Reservanterna inkommer med följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för
barnens bästa och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter.
Vid en etablering av för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga
omöjligt att på ett förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar
lundabornas behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor” –
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan.
Vi instämmer i detta! Men kommer till en annan slutsats än förvaltningen.
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§ 33
VB: Remiss: Dnr 31-2013:777 Ansökan från Internationella
Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för
skolverksamhet
Dnr BSL 2013/0083
Sammanfattning
Internationella Engelska skolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m.
läsåret 2014/15.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndens yttranden samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 19 april 2013.
Beslutsunderlag
Ansökan från Internationella Engelska skolan med ansökningsid:
Gr 2013/32651
Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun, 2013-03-01
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen:
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Utbildningsnämnden.
Ulla Stålberg (M), Simon Årnes (C) och Agnes Borg (KD) instämmer i Lars
Hanssons yrkande.
Agneta Helmius (MP) yrkar att nämnden beslutar:
att avstyrka ansökan.
Monica Molin (S) och Helene Alpfjord (V) instämmer i Agneta Helmius
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på Agneta Helmius
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 Agneta Helmius 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
(FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
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Omröstningen utfaller med sex röster för Agneta Helmius m fl yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V), Ibrahim
Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan och som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen
till Utbildningsnämnden.
Reservation
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustavsson (S), Helen Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP) reserverar sig mot beslut i
ärendet till förmån för det egna yrkandet
Reservanterna inkommer med följande motivering:
Vi ser flera svårigheter i den planeringen vi som kommun måste göra för att
planera för att det i alla delar av kommunen finns tillgång till god service för
medborgarna avseende förskolor, skolor och fritidshem.
Lund växer och särskilt för yngre barn och elever är det viktigt att man har nära
till förskola och skola. Det är kommunens ansvar att se till att det finns för
barnens bästa och för att undvika onödiga och långa dagliga transporter.
Vid en etablering av för många fristående enheter är det svårt, för att inte säga
omöjligt att på ett förnuftigt sätt kunna genomföra en planering som motsvarar
lundabornas behov. Som nämnd måste vi ta ansvar för helheten!
”Om tillstånd beviljas för samtliga ansökningar och det planerade elevantalet
realiseras får det konsekvenser för kommunens skolorganisation och skolor” –
skriver förvaltningen i sitt svar om ansökan.
Vi instämmer i detta! Men kommer till en annan slutsats än förvaltningen.
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§ 34
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2013/0089
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Huvudområde A: Gemensamt, delområde 2: ekonomi nr 16
Anpassning på Lerbäckskolan.
Beslut
att hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Lerbäckskolan till en kostnad om
36 000 kr enligt kalkyl.
Nr 3/13
Delegat:
Mats Jönsson
Hörselanpassning för Önneslöv skola
Beslut
att
hos Lundafastigheter beställa åtgärder på Önneslöv skola till en
kostnad om totalt 58 300 kr enligt kalkyl
Nr 4/13
Delegat:
Mats Jönsson
Huvudområde B: Förskola, delområde 1, förskoleverksamhet nr 4:
Ansökan från vårdnadshavare till två barn på förskolan Blåklinten om
förlängning av vistelsetid på grund av hälsoskäl hos modern.
Vistelsetiden ändras till 9-16 t.o.m. 130430.
Nr 16/13
Delegat:
Tommy Möller
Ansökan om utökad vistelsetid för ett barn på Tågets förskola på grund av yngre
syskons hälsotillstånd.
Ansökan beviljas och vistelsetiden utökas från 7.45-14.00 fr.o.m. 2013-02-10
t.o.m. 2013-05-10.
Nr 17/13
Delegat:
Katarina Kristiansson
Ansökan om utökad vistelsetid på grund av förälders studier för ett barn på
förskolan Djingis Kahn.
Ansökan beviljas under de dagar föräldern har undervisning. Schema ska lämnas
in till förskolan. Vistelsetiden ändras 9-16 t.o.m. 13-06-09.
Nr 18/13
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Delegat:
Tommy Möller
Ansökan om utökad vistelsetid på grund av familjesituationen. Ansökan beviljas
för ett barn på förskolan Målarstugan till 15.30 under perioden 18 januari 2013
till 5 februari 2013.
Nr 19/13
Delegat:
Peter Nyberg
Huvudområde Gemensamt B. Delområde 1: Personal
Tillsättning av visstidsanställningar > 6 månader och tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställningar
144-163
Visstidsanställningar
164-174

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet.
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§ 35
Anmälningar
Dnr BSL 2013/0090
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls vid dagens nämndsammanträde:
•
Anmälan om utebliven närvaro för elev vid Vegaskolan
•
Protokoll från förskolekonferens på förskolorna Arken och Ulrikedal
den 20/2 2013
•

Protokoll från Kommunala handikapprådet 2013-01-29

•
Inkommen skrivelse från Börje Hansson (C): Trafiksäkerheten i
Stångby stationssamhälle, Dnr BSL 2013/0109
•

Protokoll samverkan 13-03-12

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 36
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Mats Nilsson (S) har tillsammans med Laila Gribel (M) deltagit i
Integrationsrådet första sammanträde och informerar om detta.
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§ 37
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om följande ärenden:
Ramar 2014. Kommunstyrelsen har fastslagit förslaget vilket kommer att
medföra en besparing på 1,4 %. Konsekvensbeskrivningar har begärts in från
skolområdena.
Bokslutsdialoger genomförs under vecka 14.
Rapport från Dylan Wiliams föreläsning på Arenan den 11 mars om Formativ
bedömning där 2000 pedagoger från Lunds kommun deltog.
Idag startar en ny omgång av Rekryterande skolledarutbildning.
Skoldirektören tackar också nämnden för uppvaktningen i samband med
avtackningen och tackar alla för ett gott samarbete.
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§ 38
Avtackning av skoldirektör
Sammanfattning
Ordföranden tackar, å nämndens vägnar, skoldirektör Lena Leufstedt, som går i
pension vid månadskiftet.
Protokollsanteckning
Ordföranden anmäler följande protokollsanteckning:
”Lena Leufstedt har under sin tid som skoldirektör visat prov på ett exemplariskt
ledarskap. Lena har genom att själv föregå med gott exempel visat hur man som
högre chef kan leda genom andra. Lena har genom sitt sätt att visa ett stort
förtroende för sina medarbetare själv åtnjutit ett stort förtroende.
På samma sätt har det varit med samarbetet mellan skoldirektören och nämnden.
Genom öppenhet, tydlighet och ömsesidigt förtroende har arbetet blivit trevligt,
konstruktivt och framåtsyftande.
Lena har bidragit till en positiv utveckling inom hela förvaltningen, på hela
bredden från organisation och ekonomistyrning till verksamheternas
pedagogiska innehåll.
Även om vi hade önskat att Lena hade stannat i ytterligare några år kan vi inte
annat än glädjas åt att Lena väljer att njuta av livets efterrätt – pensionen.
Denna efterrätt är synnerligen välförtjänt, och vi önskar Lena en skön och
avkopplande pensionärstillvaro.”
Ledamöterna Ulla Stålberg (M), Monica Molin (S), Bo Alfredsson (M), Laila
Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD),
Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord (V) samt närvarande
ersättarna Ann-Charlotte Ewerhard (M), Tamas Osvath (M), Edith Escobar (M),
Emelie Ekman (FP), Ursula Savonius (FP), Matilda Flodin (KD), Per-Arne
Lundgren (S), Mira Melander (S), Laurent Lawson (S), Esbjörn Hellström (MP),
Agneta Helmius (MP) och Ibrahim Kakahama (V) ansluter sig till ordförandens
protokollsanteckning.
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