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Diskussion avseende fokusområden
Ärendebeskrivning
Tillförordnad förvaltningschef Marie-Christine Cronholm informerar om förslag till barnoch utbildningsnämndens fokusområden för år 2018.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-03-30 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Nuvarande fokusområden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-februari 2017
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19, § 34,
anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga
nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten.
Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på
nämndsnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen
följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. Om det uppstår
en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska
detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att
begränsa den negativa avvikelsen.
För perioden januari till och med februari visar den ekonomiska uppföljningen för barnoch utbildningsnämnden en budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Prognosen för nämnden är
en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 1 mnkr.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet ekonomisk
uppföljning 2017-03-21, § 28, och beslutade då att uppdra till förvaltningen att
återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget som är i balans vid årets
slut.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-februari 2017
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, 2017-01 – 2017-02
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 28
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson informerar om ekonomisk uppföljning avseende januarifebruari 2017, förslag till investeringsbudget 2018-2020, ökade avskrivningar av nya
projekt 2018-2020, samt uppföljning av sjuklönekostnader.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden översänder nämndens månadsrapport för januarifebruari 2017 till kommunstyrelsen för kännedom.
./.
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Hemställan om ramförskjutning av externa budgetmedel och
fastställande av omfördelning inom för- och grundskoleverksamheten
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid noterar att negativa avvikelser kan
uppkomma under år 2017 inom några av nämndens ansvarsområden. De verksamheter
där avvikelserna bedöms kunna uppkomma är skolskjutsverksamheten och
jouromsorgen.
Förvaltningen har övervägt olika alternativ för finansiering av aktuella avvikelser och
föreslår nämnden att budgeterade medel omfördelas från verksamheter som
prognostiserar positiva budgetavvikelser för året.
I skrivelse 2017-03-02 från tillförordnad förvaltningschef och ekonom redogör
förvaltningen för nedanstående överväganden avseende förslagen till finansiering av de
negativa avvikelser som har noterats.
Skolskjutsverksamhet
Avvikelse
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om ändrade regler för skolskjuts.
Genom beslutet bedöms en kostnadsminskning som innebär att 1,3 mnkr allokerats för
skolskjutsverksamheten under år 2017. Kostnaden för verksamheten under år 2017
bedöms uppgå till 1,975 mnkr. I förhållande till budget innebär detta en bedömd negativ
avvikelse om 0,675 mnkr.
Förslag till finansiering
Förvaltningen ser att nya rutiner för beviljande av skolskjuts kan minska verksamhetens
kostnader med 0,2 mnkr.
Kostverksamheten har under de två senaste åren redovisat en positiv budgetavvikelse,
främst till följd av högre intäkter avseende extern försäljning, samt att kostnader för
bland annat livsmedel inte ökat som prognostiserat. Kostverksamheten bedömer en
positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,3 mnkr för år 2017.
Riksdagen har fattat beslut om att avskaffa vårdnadsbidraget. Förvaltningens
bedömning är att när vårdnadsbidraget i förskolan avvecklats, återstår 0,175 mnkr av
budgeterade medel.
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Förvaltningen föreslår därför att det utökade behov - om 0,675 mnkr - som noterats
inom skolskjutsverksamheten finansieras av positiva avvikelser mot budget som bedöms
uppkomma genom ändrade rutiner för beviljande av skolskjuts (0,2 mnkr), positiv
avvikelse inom kostverksamheten (0,3 mnkr) samt genom överskott till följd av
Riksdagens beslut om avskaffande av vårdnadsbidrag (0,175).
Jouromsorg
Avvikelse
Inom jouromsorgens verksamhet för kväll och helg noteras att behoven för år 2016
kvarstår år 2017. I budget för år 2017 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om en
effektivisering om 0,58 mnkr. För år 2017 finns fortfarande behov av omsorg på kväll
och helg i 1,25 tjänster, motsvarande medel om 0,58 mnkr.
Förslag till finansiering
Antalet elever som väljer fristående skola och fritidshem har inte ökat under läsåret
2016/2017 som prognostiserat. Det innebär en lägre kostnad för barn- och
utbildningsnämnden för vårterminen motsvarande 0,58 mnkr.
Förvaltningen föreslår därför att de behov - om 0,58 mnkr - som jouromsorgen ser
finansieras med medel som budgeterats för fristående skola och fritidshem.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21, § 29, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-03-02 från tillförordnad förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Ombudgetering av medel inom barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 29
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om
ramförskjutning av 0,3 mnkr – externa budgetmedel – från kostverksamheten till föroch grundskoleverksamheten från och med 2017-01-01 – 2017-12-31.
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer omfördelning av medel inom för- och
grundskoleverksamheten i enlighet med bilaga att gälla från och med 2017-01-01 –
2017-12-31.
./.
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––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av plan för intern kontroll 2017
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11, § 82, fastställt reviderat
reglemente för intern kontroll, och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23,
§ 151, beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll.
Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan
för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna
har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen
• En organisation upprättas för den interna kontrollen
I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för intern
kontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av
reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska
säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till plan för
intern kontroll och föreslår att intern kontroll år 2017 genomförs inom områdena
arbetsmiljö och lönesättning.
Förvaltningens överväganden
I syfte att förstärka verksamheternas attraktivitet ytterligare bedöms god Arbetsmiljö
och Lönesättning vara två faktorer som har betydelse.
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Arbetsmiljö
Förvaltningen bedömer att det finns en risk för ökad sjukfrånvaro och
personalomsättning, och ser att en sådan ökning kan medföra stora konsekvenser för
verksamheterna. De konsekvenser förvaltningen befarar är att ökad sjukfrånvaro och
personalomsättning medför högre arbetsbelastning, som bidrar till ytterligare ökning av
sjukfrånvaron och personalomsättningen. Förvaltning önskar därför följa upp
arbetsmiljön genom granskning av sjukfrånvaron och personalomsättning för att i tidiga
skeden kunna se tendenser som ger möjlighet att göra förebyggande insatser som
förhindrar ökad arbetsbelastning. Genom sådana förebyggande insatser bedöms
arbetsmiljön kontinuerligt förbättras på ett sätt som gör arbetsplatserna attraktiva.
Lönesättning
Förvaltningen bedömer att det finns en risk för löneglidning och ser att sannolikheten
för att det sker är liten, men befarar kännbara konsekvenser när det inträffar. De
konsekvenser förvaltningen ser är negativ inverkan på det ekonomiska resultatet.
Förvaltningen önskar därför följa upp lönesättningen genom att granska och utveckla
rutiner för lönesättning så att sådana negativa ekonomiska konsekvenser förhindras.
Kontinuitet i elevernas lärande
God arbetsmiljö och lönesättning bedöms kunna ge positiva effekter på medarbetares
syn på den egna verksamhetens attraktivitet. En sådan syn på verksamheten medför att
medarbetare i högre omfattning kan känna sig som ambassadörer för kommunen och på
så sätt förstärka den positiva bilden av kommunen ytterligare. En bra arbetsmiljö och
tydliga rutiner för lönesättning kan därför förstärka verksamheternas möjligheter att
attrahera redan anställda, men också presumtiva medarbetare att arbeta i Lomma
kommun.
Den attraktivitet som skapas på detta sätt bedöms ge förutsättningar för en stabilitet
och kontinuitet i organisationen som är bra för elevernas lärande.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21, § 30, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-03-14 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Plan för intern kontroll 2017
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 30
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2017 i enlighet med
bilaga.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över remisser avseende godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800) över ansökningar om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskolor. Yttrandena utgör ett underlag för Skolinspektionens
bedömning av ansökningarna. Syftet är att bedöma om en etablering av de sökta
utbildningarna skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna.
Lomma kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över följande
ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor:
– Peabskolan AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid Peabskolan Malmö i Malmö kommun fr.o.m.
läsåret 2018/2019
– ProCivitas Privata Gymnasium AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium i
Malmö i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Malmö i Malmö kommun fr.o.m.
läsåret 2018/2019
– Rytmus AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid SIR Malmö (Skandinaviens Internationella Restaurangskola
Malmö) i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– ProCivitas Privata Gymnasium AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid ProCivitas Lund i Lunds kommun
fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Hermods gymnasium AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Hermods gymnasium Malmö i Malmö
kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Thoren Innovation Schools ansökan om godkännande som huvudman för en utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Lund i Lunds
kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Thoren Innovation Schools ansökan om godkännande som huvudman för en utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School i Malmö i Malmö
kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Framtidsgymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Malmö i Malmö kommun
fr.o.m. läsåret 2018/2019
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– JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Malmö i
Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant
av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Hvilan Utbildning i
Staffanstorps kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Malmö Waldorfförenings ansökan om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Athenagymnasiet i Malmö kommun
fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Lars-Erik Larsson gymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för en särskild
variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Lars-Erik
Larssongymnasiet i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
– Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning i Staffanstorps kommun fr.o.m.
läsåret 2018/2019
Lomma kommuns yttranden över ovanstående ansökningar om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskolor ska vara Skolinspektionen till handa senast den
12 maj 2017.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bedömer att etableringar i enlighet
med ovanstående ansökningar inte kommer att medföra några negativa följder för
skolväsendet i Lomma kommun. Förvaltningen föreslår därför att barn- och
utbildningsnämnden inte har någonting att erinra avseende de av Skolinspektionen
remitterade ansökningarna om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskolor.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 31, har berett
ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-03-13 från tillförordnad förvaltningschef och områdeschef Lärcentrum
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 31
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra avseende de av
Skolinspektionen remitterade ansökningarna om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskolor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över remiss avseende sträckning av Skåneleden genom Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Skåneleden består av mer än 100 mil vandringsleder i Skåne med Region Skåne som
huvudman. En av lederna, Öresundsleden, går längs västkusten från Ängelholm till
Löddeköpinge, samt en sträcka runt Näset i Vellinge. Region Skåne samarbetar nu med
Lomma, Burlöv, Malmö och Vellinge för att binda ihop leden så att det går att vandra på
en märkt Skåneled längs hela Skånes västkust. Planerad invigning är i juni 2017. I
Översiktsplan (ÖP) 2010 föreslås en sträckning av Skåneleden inåt land i Lomma, via
bland annat Borgeby slott, Flädie, Önnerup och Alnarp. Kommunstyrelsen beslutade
2016-10-26, § 172, att företrädelsevis pröva en sträckning längs kusten som delvis
sammanfaller med Strandstråket. 2017-03-01 beslutade Planledningsgruppen att skicka
ärendet på remiss till samtliga nämnder innan beslut om leden fattas.
Den föreslagna sträckningen går från Löddeköpinge på cykelbanan längs Malmövägen,
genom Borgeby via Domedejla mosse och ner mot havet. Sträckningen följer sedan
strandstråket till Habo Ljungs fure där leden går in i reservatet, vidare genom Kyrkfuret,
längs Höje å till biblioteket och längs södra kajen ut till havet för att följa strandstråket
till kommungränsen mot Burlöv.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bedömer att förslaget till sträckning
av Skåneleden genom Lomma kommun, på ett positivt sätt, kan bidra till att visa
kommunens fina naturvärden, där närheten till havet är en viktig del. De möjligheter till
vandring som Skåneleden kan skapa bedöms även kunna ge inspiration till olika
möjligheter att nyttja de naturtillgångar kommunen har.
Förvaltningen har, utöver yttrandet ovan, ingenting att erinra mot förslaget till
sträckning av Skåneleden genom Lomma kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 32, har berett
ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-03-03 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef
– Skrivelse 2017-03-03 från planeringschef och miljöstrateg
– Karta över föreslagen dragning av Skåneleden
– Region Skånes rapport ”Kvalitetsstandard Skåneleden”
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 32

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 14 (20)

2017-04-04

BUN § 31 (forts.)

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden gärna ser en
sträckning av Skåneleden längs Västanvägen från övergångsstället på östra sidan till
gång- och cykeltunneln på västra sidan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 32

s. 15 (20)

2017-04-04
Dnr BUN 2017:169.009

Information om preliminär befolkningsprognos för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Utredningschef Staffan Friberg informerar om preliminär befolkningsprognos för Lomma
kommun.
Beslutsunderlag
– Presentationsunderlag, Befolkningsprognos för Lomma kommun, 2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 33

s. 16 (20)

2017-04-04
Dnr BUN 2017:170.010

Diskussion avseende lokalbehovsplan 2017
Ärendebeskrivning
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av verksamhetslokaler med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Nämndens
analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som förordas och de
önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som anges.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid följer befolkningsutvecklingen och
aviserar sådana förändringar som påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan
som behandlas under våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten.
Planen som omfattar perioden 2017 – 2030 tar också hänsyn till befolkningstillskott
utöver den befolkningstillväxt som är föranledd av nybyggande.
Förvaltningen har med utgångspunkt i den preliminära befolkningsprognosen för Lomma
kommun tagit fram ett förslag till lokalbehovsplan för år 2017, och redogör för ärendet i
skrivelse 2017-03-08 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21, § 34, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-03-08 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Förslag till lokalbehovsplan 2017
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 34
Nämndens handläggning
Utredningschef Staffan Friberg informerar om förslag till lokallösningar för skola och
förskola.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 17 (20)

2017-04-04

BUN § 34

Dnr BUN 2017:171.002

Fastställande av reviderad delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har noterat ett behov av revidering av
några punkter i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, och har tagit fram
ett förslag till reviderad delegationsordning.
När det gäller punkt 1:5 i delegationsordningen föreslår förvaltningen att hänvisningen
till specifika kapitel och paragrafer i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL) stryks.
När det gäller punkt 4:1 och 4:9 föreslår förvaltningen att förvaltningschefen blir ny
delegat. Förvaltningen föreslår vidare att formuleringen ”som inte tidigare varit
inskriven i grundsärskolan” i punkt 4:9 stryks. Därmed skulle denna punkt i
delegationsordningen bli tillämplig även när det gäller beslut som rör elever som redan
är inskrivna i grundsärskolan.
Aktuella ändringar föreslås träda i kraft 2017-05-01.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21, § 35, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-03-16 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2017-03-31 § 35
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden i enlighet med bilaga. Den reviderade delegationsordningen gäller
från och med 2017-05-01.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 35

s. 18 (20)

2017-04-04
Dnr BUN 2017:20.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Tillförordnad förvaltningschef Marie-Christine Cronholm informerar om:
• Ny läroplan för grundskolan
• Friskare Lomma – Hälsoinspiratörer
• Rekryteringen av ny förvaltningschef till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid
• Överklaganden avseende beslut om placering i förskoleklass
• Rekryteringen av ny nämndsekreterare
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 36

s. 19 (20)

2017-04-04
Dnr BUN 2017:37.000

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 26-37
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-10: Samrådsredogörelse avseende ”Internremiss av föreskrifter, gränsdragning samt skötselplan för bildandet av Naturreservat
Öresundsparkens fritidsområde i Lomma kommun”, Dnr: BUN 2016:251.009
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-17: Information avseende förslag till ny gränsdragning för Naturreservat Öresundsparken, Dnr: BUN 2016:251.009
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 37

s. 20 (20)

2017-04-04
Dnr BUN 2017:38.002

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2017-02-27, Tf. förvaltningschef: Beslut avseende skolplacering på
grund av att en elev har behov av särskilt stöd och därigenom ska placeras i en viss
skolas verksamhet, Dnr: BUN 2017:102.606
Delegationsbeslut 2017-02-27, Tf. förvaltningschef: Beslut avseende skolplacering på
grund av att en elev har behov av särskilt stöd och därigenom ska placeras i en viss
skolas verksamhet, Dnr: BUN 2017:101.606
Delegationsbeslut 2017-03-08, Tf. förvaltningschef: Fastställande av reviderad
vidaredelegationsordning för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, Dnr:
BUN 2017:193.002
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

