Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-02
Plats och tid:

Järnåkraskolan, kl 15:45- 17:40

Ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Monica Molin (S)
Lars Hansson (FP)
Mårten Spanne (S)
Erik Hammarström (MP)
Edith Escobar (M)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Gösta Eklund (V)
Samuel Körner Lilja (KD)

Ersättare:

Per-Ola Nilsson
Jens Modéer (MP)
Chelsea Long (V)
Baharan Raoufi FI)
Ursula Savonius (FP)
Håkan Friberg (FP)
Victor Zetterman (FP)
Max Eskilsson (C)
Mats Hansson (SD)

tjänstgörande för Elin Gustafsson (S)
tjänstgörande för Yanira Difonis (MP)

tjänstgörande för Simon Årnes (C)
tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD)

Övriga närvarande:

Mats Oscar Jönsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Skoldirektör
Peter Nyberg (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Biträdande förvaltningschef
Ann-Britt Svensson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Ekonom
Ewa-Lotta Kittel (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Nämndsekreterare
Thomas Ekstedt (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Emma Möller (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Utvecklingsledare
Anita Bengtsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), HR-chef
Camilla Nilsson (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare

Justerare:

Max Eskilsson (C) med Lars Hansson (FP) som ersättare

Paragrafer:

§§ 96 - 102

Plats/tid för justering:

Barn-och skolkontor Lunds stad, St Södergatan 47, torsdagen den 3 september 2015 kl 16:00

Underskrifter:

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel

Ordförande
Monica Molin

Justerare
Max Eskilsson

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum:

2 september 2015

Datum då anslaget sätts upp:

2015-09-07

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Eva-Lotta Kittel

Datum då anslaget tas ned: 2015-09-28
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Anna Medin (Barn- och skolförvaltning Lunds stad), Lokalplanerare
Agneta Lindfors (Lärarnas Riksförbund), Facklig företrädare
Bengt Andersson (Lärarförbundet), Facklig företrädare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Lokalärenden - lägesrapport inför skolstart
Dnr BSL 2015/0470
Sammanfattning
Presentation av aktuell produktion och lokalprojekt; inomhusmiljöprojekt,
rivningsprojekt, beställda utredningar med mera. Förvaltningschefen rapporterar
om aktuella personalförändringar inom ledningsteamen.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl (Stångby Väster II) i
Stångby, Lunds kommun - Granskning
Dnr BSL 2015/0353
Sammanfattning
Tekniska nämnden ansökte 2011 om planläggning av del av fastigheten Stångby
5:28. Planbegäran omfattade ett område på ca 30 hektar, med avsikt att bygga ca
250-300 bostäder, en skola med tillhörande idrottshall, specialsalar och utemiljö
i angränsande stadsdelspark.
Under detaljplanearbetet har projektet utvecklats successivt. Nu föreligger ett
detaljplaneförslag vilket sänts ut på granskning. Granskningsförslagets
planområde är ca 31 hektar stort och omfattar nu ca 650-750 bostäder, en skola
med tillhörande idrottshall, specialsalar och utemiljö angränsande till
stadsdelspark.
Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl (Stångby Väster II) i Stångby, Lunds
kommun – Granskning, Dnr BSL 2015/0353, 2015-08-25 (denna skrivelse)
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, 2015-05-27
Planbeskrivning, upprättad 2015-05-27
Samrådsredogörelse 2015-05-27
§ 43 Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby (Stångby Väster II),
Lunds kommun – Samråd Dnr BSL 2015/0035 2015-03-18
Beslutad områdeslokalplan för Lerbäck- Stångby:
https://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktisk
information/Omradeslokalplaner/
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg:
”Det är viktigt att detaljplanen inte är så detaljreglerande att den onödigtvis
inskränker möjligheterna för arkitekter och konstruktörer att utforma
högstadieskolan på ett sådant sätt att den kan uppföras till en låg
investeringskostnad och med en ändamålsenlig utformning/planlösning.”
Edith Escobar (M), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Mårten Spanne (S),
Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S) instämmer i
Lars Hanssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons m fl yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg:
”Det är viktigt att detaljplanen inte är så detaljreglerande att den onödigtvis
inskränker möjligheterna för arkitekter och konstruktörer att utforma
högstadieskolan på ett sådant sätt att den kan uppföras till en låg
investeringskostnad och med en ändamålsenlig utformning/planlösning.”
Reservationer
Max Eskilsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Max Eskilsson (C) för följande till protokollet:
Centerpartiet tycker att planen har kvaliteter men kan bli ännu bättre och vill
därför:
stryka området norr om väg 928, Vallkärravägen, på grund av att planen tar för
mycket av den bördiga åkermarken.
arbeta in allaktivitetshus och äldreboende i resterande plan.
flytta skolan mot väster närmare Kulparkskolan, vilket t .ex. ger
samordningsvinster för idrott och kök och framför allt hushållar bättre med
marken.
omarbeta den östra delen av planområdet för att tillåta högre bebyggelse.

Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i Lars Hanssons yrkande.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Resultatredovisning av måluppfyllelse åk 1-9
Dnr BSL 2014/0443
Sammanfattning
Övergripande presentation med fokus på de resultat som avviker eller spretar.
Ärendet återkommer till nämnden för mer djupgående analys senare i höst.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Statsbidrag Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016
Dnr BSL 2015/0460
Sammanfattning
Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor till huvudmän som vill söka bidrag för
att höja utbildningens kvalitet och ge lärare mer tid för varje elev i förskoleklass
och i åk 1-3.
För Lunds kommun innebär det en möjlighet att söka statsbidrag inom
lågstadiesatsningen motsvarande 21,2 mnkr. Statsbidraget är riktat till
grundskola och grundsärskola med flera.
Statsbidraget kan sökas för dessa fyra satsningar:
1. Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare
2. Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning
kan bedriva undervisning
3. Andra insatser för att minska klass- eller gruppstorleken
4. Andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna (får
endast utgöra 44 % av bidragsbeloppet)
En grundförutsättning för att kunna söka statsbidraget är att personaltätheten ej
har minskat från läsåret 14-15 (genomsnitt) till läsåret 15-16 (genomsnitt). Med
anledning av ofullständig kostnadsuppräkning i skolpengen mellan 2014 och
2015 (1,05 % = 1091 tkr för Lunds stad - halvårseffekt) och kompensation för
kostnadsökning av skolmåltider (194 tkr för Lunds stad - halvårseffekt) behöver
nämnden omfördela medel till F-3 för andra halvåret 2015. Omfördelningen
motsvarar en kostnad på 1285 tkr.
I bokslutsprognosen finns ett prognostiserat överskott inom
fritidshemsavgifterna motsvarande 650 tkr. I internbudgeten finns 1025 tkr att
disponera inom ramen för nämndens initiativ. Överskottet på
fritidshemsavgifterna (650 tkr) samt 635 tkr av nämndens initiativ föreslås
omfördelas till skolpengen för F-3. Totalt motsvarar detta 1285 tkr.
Huvudmannen skall i samband med ansökan ta fram en rekryteringsplan.
Senast 15 september skall ansökan för Lågstadiesatsningen läsåret 2015-2016
vara Skolverket tillhanda.
Beslutsunderlag
Skolverkets information om Lågstadiesatsningen
Rekryteringsplan Lågstadiesatsningen
Bidragsramar Lågstadiesatsningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ansökan Lågstadielyftet
Barn och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 26 augusti 2015
(denna skrivelse).
Yrkande:
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna BSF Lunds stads förslag om att överföra medel till skolområdena,
för personalförstärkning inom F-3, motsvarande 1285 tkr som finansieras med
medel från nämndens förfogande samt särskild verksamhet
att förutsatt att kommunen beviljas statsbidrag, uppdra åt förvaltningen att hos
nämnden i juni 2016 redovisa personaltätheten läsåret 2014/2015 i jämförelse
med läsåret 2015/2016 för åk F-3 i samband med skolverkets uppföljning av
statsbidraget

Beslut expedieras till:
BSF Lund Öster
Skolområdescheferna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

9

Sammanträdesdatum

2015-09-02

§ 100
Redovisning av delegationsbeslut 2015
Dnr BSL 2015/0010
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 2 september
2015:

Huvudområde A: Gemensamt, delområde 1: Personal
Tillsvidareanställningar:
Nr 121-143
Visstidsanställningar:
Nr 155-172

Huvudområde B: Gemensamt, delområde 2: Ekonomi, 16: Beslut om
äskande hos Kommunstyrelsen av driftskostnader till följd av investeringar
upp till 10 basbelopp och investeringsanslag för inköp av inventarier och
utrustning upp till 15 basbelopp per objekt:
Inköp av inventarier till tre nya avdelningar på förskolan Blåtunga som startar i
augusti 2015. Kostnaden beräknas enligt norm uppgå till 450 tkr.
Nr 1/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till två nya klassrum på Mårtenskolans paviljong som startar
i augusti 2015. Kostnaden beräknas uppgå till 220 tkr.
Nr 2/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till tre nya avdelningar på förskolan Solstrimman som
startar i augusti 2015. Kostnaden beräknas enligt norm uppgå till 450 tkr.
Nr 3/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör
Inköp av inventarier till ytterligare en klass i årskurs 4 på Lerbäckskolan.
Kostnaden beräknas uppgå till 100 tkr.
Nr 4/15
Delegat: Mats Jönsson, skoldirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Sagostundens förskola: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid
utöver grundblocket t o m den 31 augusti 2015.
Nr 26/15
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef
Saltkråkans förskola: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid utöver
grundblocket.
Nr 27/15
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål
Nr 103-115/15
Delegat: Rektor

Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 13:
Beslut om mottagande i grundsärskola för eleven L N 090909****
Nr 2/15
Delegat: Ingrid Kanje, chef resurscentrum

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisningen till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Anmälningar till nämndsammanträdet den 2 september
Dnr BSL 2015/0368
Sammanfattning
Följande anmälningar redovisas vid nämndsammanträdet den 2 september 2015:
•

Protokoll 2015-06-02 från kommunala funktionshinderrådet

•

Beslut från KF om revidering av information och avgifter för den
kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
fritidsverksamheten

•

Beslut från KF om Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)2016-2018 med
budget för 2016

•

Beslut från UN om kartläggning av elevhälsa

•

Beslut från KS om sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2016

•

Beslut från KS avseende utredning av fritidsklubbarnas behov av en
politisk styrgrupp

•

Beslut från serviceförvaltningen om vidareremittering av
lokalbeställningar gällande Mårtenskolan, Brunnshögskolan och St Hans

•

Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2015-08-24.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Skoldirektören informerar
Skoldirektören informerar om:
om bristerna i atriehall på Munspelets förskola där problematiken med höga
temperaturer och dålig akustik är känd. Aktuella åtgärder handlar om att minska
värmen när solen står på (målning av tak samt förbättring av ventilationen) samt
justering av akustiken (montering av akustikplattor).
Undervisningen har kunnat bedrivas som planerat eftersom klassrumsmiljön
aldrig varit en utsatt del.

Justerare

Utdragsbestyrkande

