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Information om resurscentrums verksamhet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in områdeschef Thomas Kvist och områdeschef
Berit Andreasson för att informera om Resurscentrums verksamhet.
Vid nämndens sammanträde lämnar områdeschef Thomas Kvist och områdeschef Berit
Andreasson en redogörelse.
Beslutsunderlag
– Presentationsunderlag, information om resurscentrums verksamhet, 2017-06-13
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information om nyanlända
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in områdeschef och samordnare för nyanlända
Svenjohan Davidson för att informera om nyanlända.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Svenjohan Davidson en redogörelse.
Beslutsunderlag
– Presentationsunderlag, Nyanlända, 2017-06-13
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-april 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.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning april 2017
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, 2017-01 – 2017-04
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 52
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-maj 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.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning maj 2017
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, 2017-01 – 2017-05
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet vid dagens
sammanträde utan att arbetsutskottet berett ärendet.
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och översänder
nämndens månadsuppföljning för maj 2017 till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tillämpning av riksprislistan vid ersättning till fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 16 kap. 52 § (2010:800) ska kommunen lämna bidrag till huvudmannen
för fristående gymnasieskola för varje elev på ett nationellt program i gymnasieskolan
som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på vid den tidpunkt utbildningen
påbörjades. Detta belopp avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader (16 kap. § 53).
Riksprislistan är en sammanställning som innehåller bestämmelser om de belopp som en
elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola
(per elev, program och inriktning) och till en enskild huvudman för en fristående gymnasiesärskola (per elev) när hemkommunen inte erbjuder utbildningen. Skolverket beslutar
årligen om prislistan i sina föreskrifter.
Samverkan kring fritt sök, som skånska kommuner inledde 2010, har haft som ambition
att reglera ersättningar inom samverkansområdet genom en s.k. ”Samverkansprislista”,
som ett alternativ till riksprislistan. Eftersom detta arbete fortfarande pågår och det är
oklart hur priserna ska räknas är det befogat att fortsätta tillämpa riksprislistan vid betalning av bidrag till huvudmän för fristående skolor. Riksprislistan för år 2018 fastställs
av Skolverket senast den 31 januari 2018.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-06-01 från tf. förvaltningschef
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 51
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet vid dagens
sammanträde utan att arbetsutskottet berett ärendet.
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till tillämpning av Skolverkets
riksprislista vid ersättning för elever till fristående gymnasieskolor och till fristående
gymnasiesärskolor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av förslag till nämndsbudget 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2017-03-22, fastställt budgetramar för åren
2018 – 2020 (KS § 48/17). Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin 2018-2019 som
kommunfullmäktige antagit i november 2016. De ekonomiska förutsättningarna har
uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar
som skett sedan planen fastställdes.
Respektive nämnd har, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill
åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom större utmaningar på längre sikt.
Vid budgetdialogen lyftes även fram vilka områden som ska prioriteras och vilka
verksamheter som kan effektiviseras och/eller omprövas. Nämnderna ska, senast 201706-15, lämna budgetförslag inom ram. Budgetförslaget jämte förslaget till plan för
ekonomin år 2019 – 2020 är framtaget med ledning av de nämndsmål som barn- och
utbildningsnämnden föreslagit för 2018 och de investeringar barn- och
utbildningsnämnden föreslagit för 2018-2020
Beslutsunderlag
– Bilaga: Skrivelse 2017-05-24 från tf. förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020. För- och
grundskoleverksamhet
– Bilaga: Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020. Gymnasieskola- och
vuxenutbildning
– Bilaga: Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020. Kostverksamhet
– Bilaga: Budgetram barn- och utbildning 2017-2018
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 53
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Sammanträdet ajourneras för överläggning kl. 20.12-20.22
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner, efter revidering i enlighet med nämndens
direktiv, förslag till nämndsbudget 2018, i enlighet med bilaga, och översänder den till
kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A, B, C, D, E
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Protokollsanteckning:
Lars Carlén (S) meddelar att han före justeringen avser inkomma med en skriftlig protokollsanteckning i vilken han framför önskemål om att kommunstyrelsen i den fortsattabudgetprocessen ska ta i beaktande att de effektiviseringar som nämnden har gjort för
att kunna lämna ett budgetförslag inom ram påverkar förutsättningarna för kärnverksamheten inom nämndens ansvarsområde.
./.

Bilaga F
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av förslag till investeringsbudget 2018-2020
Ärendebeskrivning
Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det
är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som
finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns det större och mindre
investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt att investeringar
som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i
budgeten. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras
oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om investeringsbudget för
åren 2018-2020.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till
investeringsbudget.
Förvaltningens överväganden
Till 2018 har barn- och utbildningsnämnden behov av såväl mindre som större
investeringar. Behoven grundar sig till stor del i en prognostiserad befolkningstillväxt
med ett ökat antal barn under perioden 2017-2019, främst i åldersgruppen 6-15 år. Det
ökade antalet barn motsvarar cirka 20 klassrum, fritidshem samt lokaler för ämnet idrott
och hälsa. Nämnden har beslutat att denna utbyggnad till 2017 ska ske i
Karstorpsområdet med 12 klassrum, fritidshem samt lokaler för ämnet idrott och hälsa.
De återstående 8 klassrummen, kommer att lokaliseras till den nya Strandskolan.
I planeringsförutsättningarna för befolkningsprognosen 2017 – 2030 har 710 bostäder
tillkommit. Under perioden 2018 – 2020 innebär detta tillkommande behov av två
förskoleavdelningar i södra kommundelen. Efter år 2020 bedöms behov av ytterligare
lokaler för förskola i norra kommundelen, där även behov av att ersätta paviljonger med
permanenta lokaler noteras. I både norra och södra kommundelen visar prognosutfallet
att fler skollokaler behövs. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att bygga en ny
förskola, Lerviks förskola med 8 avdelningar till hösten 2018 för att tillgodose de
långsiktiga lokalbehoven av förskoleavdelningar i södra kommundelen. Beslut har också
fattats om om- och tillbyggnad av Pilängsområdet vilka ska vara färdiga 2019 respektive
2021.
Till följd av regeringens beslut om förtydliganden och förstärkningar av läroplaner för
grundskolan och gymnasieskolan för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas
digitala kompetens finns från 2018 också behov av investeringar av datorer.
Avseende de mindre investeringarna har de senaste åren uppmärksammats ett årligen
återkommande behov av hörseltekniska hjälpmedel.
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Större investeringar för 2018
De större investeringarna för 2018 inkluderar inventarier till om- och tillbyggnad av
Norra Karstorpskolan, inventarier till den nya Strandskolan, inventarier till Lerviks
förskola och datorer till årskurs 1-3.
Investeringen i inventarier till Lerviks förskola om 2247 tkr 2018 avser möbler till
avdelningarna, nätverk men även inventarier till kök och matsal i förskolan.
Både tillbyggnaden av Karstorp Norra skola och start av Strandskolan sker till hösten
2017 och merparten av investeringarna utförs under hösten 2017. Under början av 2018
beräknas resterande investering på Karstorp Norra med 500 tkr och Strandskolan med
450 tkr, vilket har tagits upp som behov i investeringsbudget.
En upphandling för köp av datorer till elever i årskurs 1-3 föreslås. Kostnad läggs sedan
ut i form av driftskostnad (avskrivningar och räntor) på 3 år. Storleken på inköpet är
1238 datorer (antalet elever på lågstadiet) med en avskrivningskostnad om 3 294 tkr
under 2018.
Större investeringar 2018-2020
Större investeringar för 2018-2020 inkluderar om- och tillbyggnad av Pilängsområdet,
om- och tillbyggnad av Löddesnässkolans matsal och köp av datorer till elever i årskurs
4-6.
I långtidsplanen för 2019 och 2020 konstateras att nämnden har behov inventarier till
om- och tillbyggnad av Pilängsområdet. Utgångspunkten har varit att se till att som
mycket som möjligt kan återanvändas när den nya skolbyggnaden tas i bruk 2019 men
att också tillgodose nuvarande och framtida behov. Investeringarna beräknas till 4 331
tkr 2019 och totalt när allt är färdigt till 6 555 tkr.
Till år 2020 föreslås om- och tillbyggnad av matsal Löddesnässkolan. Samtliga skolor i
kommunen erbjuder sedan hösten 2016 två rätter till lunch. Detta medför utökat behov
av serveringsytor. Löddesnässkolan har inte någon matsal och kan inte erbjuda denna
möjlighet. Skolans avsaknad av matsal medför högre andel svinn än i övriga skolor i
kommunen. Matsal föreslås därför byggas i Löddesnässkolan. Kostnad för inventarier
beräknas till 737 tkr med önskemål om färdigställande till höstterminen 2020.
Till 2020 behöver en satsning återigen göras så att alla elever i årskurs 4-6 får tillgång till
dator. Storleken på inköpet är 1 302 datorer (antalet elever på mellanstadiet) med en
avskrivningskostnad om 3 639 tkr under 2020.
Mindre investeringar 2018-2020
För elever med måttlig till grav hörselnedsättning är individuella och generella
hörselhjälpmedel helt avgörande för inkludering, kunskapsutveckling och delaktighet i
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diskussioner och samtal. För elever med lindrig hörselnedsättning är på motsvarande
sätt ett generellt ljudutjämningssystem i klassrummen avgörande. Om hörseltekniska
hjälpmedel inte inkluderas i verksamheten finns även en risk att barn med behov av
hjälpmedel istället får en extern placering med väsentligt högre kostnad som följd och
att ovan motiv ej går att uppfylla. Barn- och utbildningsnämnden har därför behov av
ytterligare medel om 300 tkr till mindre investeringar 2018 och för åren 2019-2020 med
200 tkr årligen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-05-24 från tf. förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2018-2020
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 54
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2018-2020,
i enlighet med bilaga, och översänder den till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av förslag till preliminär nämndsplan 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt "Övergripande mål för Lomma kommun 2015-2019".
De övergripande målen består av fyra huvudområden: Kvalitet, Hållbarhet, Service och
Trygghet och bildar en utgångspunkt för nämndens mål och prioriteringar.
Då verksamheten för kommande år ska planeras, och budgetförslaget tas fram, utarbetas i första steget en nämndsplan som utgår från det ramförslag som respektive nämnd
fått tilldelat sig. Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas ansvarsområde, och ska i
huvudsak ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar
för. Det ska tydligt framgå vad som krävs för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Detta anges i form av nyckeltal. Nämndsplanen fungerar som en beställning till verksamhetsorganisationen. Alla nämnder, och kommunstyrelsen, ska definiera mål som kan kopplas samman med alla de fyra huvudområdena som anges i
kommunfullmäktiges övergripande mål.
Barn- och utbildningsnämnden har, vid Lärstämma 2017-04-20, diskuterat utgångspunkter för 2018-års nämndsmål. Förvaltningen har härefter tagit fram ett förslag till
nämndsplan. Den föreslagna nämndsplanen innehåller sex mål och berör områdena förskola, grundskola och kostverksamhet. Barn- och utbildningsnämnden föreläggs nu förslag till preliminär nämndsplan för 2018 (bilaga).
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-05-24 från tf. förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Barn och utbildningsnämndens förslag till nämndsplan 2018
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 55
Nämndens handläggning
Utredningschef Staffan Friberg föredrar ärendet för nämnden.
Överläggning
Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att fastställa
preliminär nämndsplan 2018 med följande ändring: nyckeltalet för andelen elever i
årskurs 9 som är godkända i alla ämnen, avseende målet 1.2.3 ”GRUNDSKOLA - Eleverna
kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen”, skrivs upp från 90% till 92%.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att fastställa
preliminär nämndsplan 2018 med följande tillägg: ett nämndsmål att begränsa storleken
på barngrupperna i förskolan till högst 13 barn i småbarnsgrupperna, högst 16 barn i
övriga och högst 22 barn i grundskolans förskoleklasser till och med årskurs 3 införs.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 15 (22)

2017-06-13

BUN § 55 (forts.)

Beslutsgång
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition om bifall respektive avslag på
Thomas Eneströms (S) ändringsyrkande att skriva upp nyckeltalet för andelen elever i
årskurs 9 som är godkända i alla ämnen från 90% till 92%, varefter nämnden bifaller
yrkandet.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition om bifall respektive avslag på Lars
Carléns (S) tilläggsyrkande om att det ska vara nämndens mål att begränsa
barngrupperna, varefter nämnden avslår yrkandet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till preliminär nämndsplan 2018, i
enlighet med bilaga, och översänder förslaget till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A
Reservation
Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

./.

Bilaga B
Protokollsanteckning
Remco Andersson (L) får antecknat i protokollet önskemål om att nämndsplanen för år
2018 även ska innehålla ”mjuka värden”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 16 (22)

2017-06-13

BUN § 56

Dnr BUN 2017:172.009

Fastställande av fokusområden 2018
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen i syfte att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med
utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Mot bakgrund av detta och
de av fullmäktige beslutade övergripande målen formulerar och beslutar nämnden om
det kommande årets mål, så kallade nämndsmål. Nämndens ambition är att verksamheten ska kännetecknas av en hög grad av tillit till de professionellas kompetens och
omdöme i det barn- och elevnära arbetet.
Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs av förvaltningen och samlas i en så kallad
Lärrapport. Innehållet i Lärrapporten analyseras och diskuteras sedan vid en Lärstämma
där nämnd och förvaltningsledning medverkar. Denna analys, i kombination med nämndens politiska viljeinriktning, ligger sedan till grund för nämndens beslut om fokusområden. Fokusområdena ska ses som prioriterade övergripande utvecklingsområden för det
kommande året för att nå en högre kvalitet och måluppfyllelse. Med utgångspunkt i
nämndsplan och fokusområden beslutar sedan förvaltningen om en verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
– Bilaga: Skrivelse 2017-05-23 från ordföranden för nämnden.
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 56
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer fokusområdena för 2018, i enlighet med bilaga.
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fokusområdena ska bilda utgångspunkt för
genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet under år 2018.
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fokusområdena ska bilda underlag för
förvaltningens verksamhetsplan för år 2018.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 57

s. 17 (22)

2017-06-13
Dnr BUN 2017:115.115

Val av nya kontaktpolitiker
Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden har att utse nya kontaktpolitiker för vissa skolområden.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 57
Barn-och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Jesper Wiman (M), Anita Fränninge
(M), och Thomas Eneström (S) till nya kontaktpolitiker för Strandskolan för tiden till och
med 2018-12-31.
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carin Andersson (L) till ny
kontaktpolitiker för område Piläng för tiden till och med 2018-12-31.
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Remco Andersson (L) till ny
kontaktpolitiker för område Bjärehov för tiden till och med 2018-12-31.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 58

s. 18 (22)

2017-06-13
Dnr BUN 2017:240.000

Redovisning av anmälningar om kränkande behandlingar
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska rektor eller förskolechef underrätta huvudmannen om
kränkande behandling av barn eller elever förekommit vid en skola eller förskola.
Under perioden 2016-10-30-2017-05-24 har 51 anmälningar gjorts till huvudmannen/förvaltningen av skolorna (se bilaga). Skolledning har arbetat tillsammans med skolornas elevhälsoteam eller trygghetsteam för att hantera situationerna. Det vanligaste är
samtal med eleverna samtidigt som föräldrarna underrättas.
Förvaltningen bedömer att skolorna har arbetat metodiskt för att utreda de kränkningar
som skett och att åtgärder vidtagits.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-05-24 från tjf. förvaltningschef och nämndsekreterare.
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 58
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 59

s. 19 (22)

2017-06-13
Dnr BUN 2017:248.000

Uppföljning från Lärstämman
Ärendebeskrivning
Tf. Marie-Christine Cronholm lämnar en redogörelse för resultatet från Lärstämman
2017-04-20.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2017-06-13

BUN § 60

Dnr BUN 2017:20.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Tf. förvaltningschef Marie-Christine Cronholm informerar om:
• Ny organisation – nya tjänster
• Information från kammarkollegiet – datorer
• Lärarlönelyftet
• Bjärehov skolråd/samråd
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

s. 20 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 61

s. 21 (22)

2017-06-13
Dnr BUN 2017:37.000

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30 § 49-60
Förvaltningsrätten i Malmö 2017-05-22: Beslut att efter laglighetsprövning av barn- och
utbildningsnämndens delegationsbeslut 2017-04-19 avskriva mål nr. 3312-17, dnr BUN
2017:88 606
Förvaltningsrätten i Malmö 2017-04-24: Beslut att avslå yrkande om interimistiskt beslut
i mål nr. 4013-17, dnr BUN 2017:189 606
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 62

s. 22 (22)

2017-06-13
Dnr BUN 2017:38.002

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2017-05-31, tf. förvaltningschef: Yttrande till Förvaltningsrätten i
Malmö avseende överklagande av barn-och utbildningsnämndens beslut beträffande
skolskjuts, dnr BUN 2017:46.623.
Delegationsbeslut 2017-05-22, tf. förvaltningschef: Kompletterande yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut
beträffande placering vid en skolenhet, dnr BUN 2017:189.606.
Delegationsbeslut 2017-05-31, tf. förvaltningschef: Yttrande till Förvaltningsrätten i
Malmö avseende överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut beträffande
skolskjuts, dnr BUN 2017-43-623.
Delegationsbeslut 2017-05-18, tf. förvaltningschef: Yttrande till Förvaltningsrätten i
Malmö avseende överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut beträffande
skolskjuts, dnr BUN 2017:43.623.
Delegationsbeslut 2017-04-19, tf. förvaltningschef: Utredning till Skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för elev vid Fladängskolan, dnr 41-2017:1610.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

