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Information om åldersuppskrivningar i asylprocessen
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde informerar Svenjohan Davidsson, områdeschef/
samordnare för nyanlända, om åldersuppskrivningar i asylprocessen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-12-05 från #Vistårinteut Lomma avseende åldersuppskrivningar i
asylprocessen
– Presentationsunderlag, åldersuppskrivningar i asylprocessen, 2017-02-28
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av bokslut 2016
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.
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra
enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om
ekonomiska avvikelser, större händelser under året och verksamheternas
måluppfyllelse, samt en framtidsutblick för kommande möjligheter och utmaningar.
Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommunens årsredovisning.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till bokslut
för år 2016 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet, inklusive förslag till
text avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet i årsredovisningen.
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-14, § 13, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-02-09 från tillförordnad förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2016, nämndens ekonomi i sammanfattning
– Bokslut 2016: För- och grundskoleverksamhet
– Bokslut 2016: Gymnasieskola och vuxenutbildning
– Bokslut 2016: Kostverksamhet
– Barn- och utbildningsnämnden, månadsrapport period: 2016-01 – 2016-13
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 13
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
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./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner, med ändringar i enlighet med nämndens
direktiv, bokslut för år 2016 avseende barn-och utbildningsnämndens verksamhet,
inklusive förslag till text avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet i
årsredovisningen, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Bilaga A, B, C.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hemställan avseende överföring av budgetavvikelser i
investeringsredovisningen
Ärendebeskrivning
Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 7 908 tnkr tillhörde 7 808 tnkr
för- och grundskoleverksamhet och 100 tnkr kostverksamhet.
Av barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget år 2016 användes under
året 4 820 tnkr. Detta ger en positiv budgetavvikelse om 3 088 tnkr.

Investeringar

Budget helår

Utfall

Budget

Avvikelse

Alfredshäll
inventarier
Kostverksamheten
reinvesteringar
Datorer/läsplattor
åk 4-6
Utökad
nätverkskapacitet
Mindre
investeringar,
nyanskaffning
klassrum
Investeringar
totalt

698

501

698

197

100

100

100

0

2 900

179

2 900

2 721

2 600

2 539

2 600

61

1 610

1 501

1 610

109

7 908

4 820

7 908

3 088

Barn- och utbildningsnämnden slutförde under året investeringar i samband med
utbyggnaden av Alfredshäll med 501 tnkr.
Upphandlingen av datorer/läsplattor är under överprövning och några datorer och
läsplattor har ej kunnat köpas in. Av budgeterade medel har endast 179 tnkr använts av
budgeterade 2 900 tnkr. Resterande medel om 2 721 tnkr återstår.
Investeringen i utökad nätverkskapacitet i form av att öka antalet accesspunkter/sändare i Lomma kommuns skollokaler var vid årets slut nästan slutförd. En
faktura återstår och projektet förväntas slutföras under våren 2017. Av budgeterade
medel om 2 600 tnkr har 2 538 tnkr använts och 62 tnkr återstår.
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Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budget har mindre investeringar gjorts i
verksamheterna med sammanlagt 1 501 tnkr. Investeringar har gjorts i verksamheterna
Karstorp, Fladäng, Piläng, Allé, Löddesnäs, Borgeby och Bjärehov i möbler till skola och
förskola. Inköp av hjärtstartare till förskolor och skolor har gjorts under året.
Budgetmedel om 400 tnkr avsatta till kopieringsmaskiner har ej använts under året.
Avtal för upphandling av maskiner saknas och en ny upphandling av maskiner beräknas
vara färdig till våren 2017. De mindre investeringarna gjorde en positiv budgetavvikelse
om 109 tnkr.
Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 100 tnkr i mindre
investeringar i kyl- och värmevagnar och värmeboxar för mattransport.
Av nämndens totala investeringsbudget 2016 återstår 3 088 tnkr.
Förvaltningen har inkommit med ett förslag till överföring av budgetavvikelser i
investeringsredovisningen, och föreslår att barn- och utbildningsnämnden anhåller om
att överföra totalt 2 891 tnkr varav:
– 2 721 tnkr till att slutföra investeringar av datorer/läsplattor till årskurs 4-6
– 61 tnkr till att slutföra investeringar i utökad nätverkskapacitet
– 109 tnkr i mindre investeringar i form av medel till kopieringsmaskiner till
skola/förskola.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14, § 14, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-02-02 från tillförordnad förvaltningschef och ekonom
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 14
Arbetsutskottets handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra
totalt 2 891 tnkr varav:
– 2 721 tnkr till att slutföra investeringar av datorer/läsplattor till årskurs 4-6
– 61 tnkr till att slutföra investeringar i utökad nätverkskapacitet
– 109 tnkr i mindre investeringar i form av medel till kopieringsmaskiner till
skola/förskola.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hemställan avseende överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i april 2013 reviderade regler för överföring av
budgetavvikelser i driftredovisningen. Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna
positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning
för överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska vara
uppfyllda och fastställda nämndsmål inom respektive kommunfullmäktigeverksamhet
ska vara uppnådda. I speciella fall kan kommunfullmäktige godkänna överföring av
positiva avvikelser trots att inte samtliga nämndsmål uppfyllts. Bedömningen av
huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå. Dessa
fullmäktigeverksamheter är fastställda av kommunfullmäktige och bedöms var för sig ur
överföringssynpunkt. En positiv eller negativ budgetavvikelse överförs till den
fullmäktigeverksamhet där den uppstått om inte kommunfullmäktige beslutar
annorlunda.
I samband med ramtilldelningen erhåller nämnderna ramar avseende externa medel
samt interna intäkter och kostnader för hyror, medan resterande budget för interna
mellanhavanden läggs på i efterhand. Vid bedömningen av positiva och negativa
avvikelser i verksamheten ska avvikelser mot såväl interna som externa budgetposter
beaktas och överföras till kommande budgetår. Detta innebär att förändringar i interna
varu- och tjänsteköp under löpande budgetår fångas upp i systemet. Större avvikelser
avseende kapitalkostnader och kapitalintäkter, och större avvikelser avseende
realisationsvinster och realisationsförluster, ska dock exkluderas från överföringssystemet. Förändringar i interna varu- och tjänsteköp mellan nämnderna som gäller
tillsvidare (inte enbart ett enskilt år) ska dock inför kommande budgetår regleras genom
justering av de externa ramarna. Förslag till ramkorrigering görs i aktuella nämnders
budgetförslag, alternativt görs en skriftlig överenskommelse mellan respektive
förvaltningschef/nämnd inför budgetberedningen.
Undantagna områden/verksamheter:
– Större avvikelse avseende kapitalkostnader och kapitalintäkter
– Större avvikelse avseende realisationsresultat
– Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet (resultatet regleras årligen mot eget kapital)
– Fastighetsverksamhet (resultatet regleras årligen mot eget kapital)
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Tillämpning på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden:
– Alla lagreglerade krav på verksamheten är tillgodosedda
– Alla fastställda nämndsmål är inte uppfyllda
– Kostnader och intäkter, både externa och interna har tagits med i bedömningen
(bilaga)
Förvaltningens förslag till överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till
överföring av budgetavvikelser i driftredovindingen.
För- och grundskoleverksamhet:
Verksamheten visar totalt en negativ budgetavvikelse om 984 tnkr. Förskolan och
resurscentrum hade en negativ budgetavvikelse och grundskola och gemensam
verksamhet en positiv budgetavvikelse. Alla rektorsområden hade vid årets slut en
budget i ekonomisk balans. Antalet barn i förskolan var 21 fler än budget och antalet
elever i grundskolan var 23 färre än budget.
Kapitalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse om 427 tnkr. Investeringar har
gjorts under året i utbyggnad av Alfredshäll, i utökad nätverkskapacitet och mindre
investeringar i verksamheten. Orsaken till avvikelsen är att upphandlingen av
datorer/läsplattor var under överprövning och att datorer/läsplattor ej har kunnat köpas
in.
En sammanställning över förslag till undantag finns i bilaga: ”Förslag till överföring av
budgetavvikelser i driftredovisningen 2016”.
Totalt föreslås -1 411 tnkr överföras till förskole- och grundskoleverksamheten
nästkommande år.
Gymnasieskola och vuxenutbildning:
Verksamheten visar totalt en positiv budgetavvikelse om 2 492 tnkr. Den positiva
budgetavvikelsen inom vuxenutbildningen beror på att gymnasial vuxenutbildning
erhållit riktade statsbidrag i större omfattning än budgeterat, samt att fler studerande
än väntat avbrutit sina utbildningar.
Gymnasieskolans avvikelser beror främst på färre ansökningar om tilläggsbelopp än
förväntat och lägre kostnader än budgeterat inom särskilt stöd för gymnasieskolan.
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Totalt föreslås 2 492 tnkr överföras till förskole- och grundskoleverksamheten
nästkommande år (bilaga).
Kostverksamheten:
Verksamheten visar totalt en positiv budgetavvikelse om 548 tnkr. Den främsta orsaken
till denna budgetavvikelse var lägre övriga kostnader. Trots höjda priser från
leverantörerna av livsmedel ökade ej livsmedelskostnaderna i samma omfattning.
Kapitalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse om 13 tnkr.
För kostverksamheten föreslås 535 tnkr överföras till förskole- och
grundskoleverksamheten.
Sammanfattning
Med utgångspunkt i resultatet för 2016 och regler för resultatöverföring, föreslås en
resultatöverföring med sammanlagt 1 616 tnkr till förskole- och
grundskoleverksamheten verksamhetsåret 2017.
Att medel föreslås överföras till för- och grundskoleverksamheten beror på att förskola
och grundskola är stora och viktiga verksamheter, inom vilka resurser behövs för att
hålla nere gruppstorlekar och för att kunna erbjuda riktade insatser i adekvat
omfattning. Verksamheterna drivs effektivt och tillkommande medel kommer därför
barnen och eleverna till del i form av förstärkt undervisning.
Gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamhet är extern (förlagd till andra
kommuner) och medger därför ej någon ekonomisk kvalitetssatsning från Lomma
kommuns sida.
Kostverksamheten servar främst för- och grundskola. För- och grundskolorna betalar ett
portionspris till kostenheten. Ett överskott inom kostenheten vid årets slut kan betraktas
som att verksamheterna har betalat en för stor summa till kostenheten för maten, och
den föreslagna överföringen kan därför ses som en återbetalning.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14, § 15, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-02-02 från tillförordnad förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Förslag till överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen 2016
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 15
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra
1 616 tnkr till 2017-års driftbudget för förskole- och grundskoleverksamhet.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av förslag till slutredovisning av investeringsprojekt
Ärendebeskrivning
Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl budget som
utfall kan sträcka sig över flera år. Så länge projektet pågår kommer årliga avvikelser mot
budget att föras över till nästkommande år. När projektet slutredovisas kommer
kvarstående avvikelser att återföras till finansieringen.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har inkommit med ett förslag till
slutredovisning av följande två investeringsprojekt:
– Alfredshällskolan, inventarier med budget 4 270 tnkr
– Utökad nätverkskapacitet 2 600 tnkr
Ackumulerad budget (finansieringen av projekten) har för dessa investeringsprojekt varit
inom beslutad totalutgift.

Alfredshällskolan, inventarier
Totalutgift

-4 270

Ackumulerad
budget
-4 270

Ackumulerat
utfall
-4 073

Ackumulerad
avvikelse
197

Beräknad
slutlig
avvikelse
197

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till tillbyggnaden av
Alfredshällskolan. Investeringarna har varit i möbler 2 279 tnkr, övriga inventarier 164
tnkr, nätverk 314 tnkr, datorer och projektorer 1 316 tnkr.

Utökad nätverkskapacitet
Totalutgift

Ackumulerad
budget

-2 600

-2 600

Till och med januari 2017
Ackumulerat
Ackumulerad
utfall
avvikelse
-2 569

31

Beräknad
slutlig
avvikelse
31

Projektet har omfattat kostnader för att öka antalet accesspunkter/sändare i Lomma
kommuns skollokaler för att tillgodose eleverna med adekvat bandbredd för skolarbetet.
Kostnaden omfattar installation och själva kostnaden för accesspunkter/sändare.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14, § 16, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-02-02 från tillförordnad förvaltningschef och ekonom
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 16
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till slutredovisning och översänder
det till kommunstyrelsen för vidare hantering.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Rapport avseende intern kontroll 2016
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 en
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:
– En organisation ska upprättas för den interna kontrollen
– Regler och anvisningar antas 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
Planen för intern kontroll 2016 omfattar kommunövergripande kontrollmoment
avseende:
– Upphandling
– Flex- och övertid samt semester
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2015-09-01 BUN, § 90, fastställt
handlingsplan för nämndspecifika kontrollmoment inom följande områden:
– IT-stöd
– Systematiskt kvalitetsarbete
– Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Lokalutnyttjande.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 16 (28)

2017-02-28

BUN § 16 (forts.)

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har inkommit med en
uppföljningsrapport avseende intern kontroll 2016 för barn- och utbildningsnämnden,
och föreslår att nämnden godkänner och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen
och Lomma kommuns revisorer.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14, § 17, har berett
ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-01-31 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef
– Uppföljningsrapport – intern kontroll 2016: Barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 17
Nämndens handläggning
Utredningschef Staffan Friberg föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern
kontroll till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 17

s. 17 (28)

2017-02-28
Dnr BUN 2017:58.000

Uppföljning av synpunkter (LUKAS) i samband med bokslut 2016
Ärendebeskrivning
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service
finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, som är Lomma kommuns system för
hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar
kommuninvånarna avge synpunkter".
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon
samlas de upp av Kontaktcenter (KC), registreras i en gemensam databas, klassificeras
och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har angett att de vill
ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är mottagen och
vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så snart som möjligt
och publiceras därefter på kommunens hemsida.
Tidigare var det möjligt för synpunktslämnare att göra anonyma inlägg på LUKAS. För att
inläggen ska publiceras och besvaras måste emellertid synpunktslämnaren sedan en tid
tillbaka ange namn, adress och e-postadress i samband med det att synpunkten skickas
in (personuppgifterna publiceras inte på hemsidan).
Fram till mitten på november registrerades alla inkomna synpunkter i det digitala
ärendehanteringssystemet Digital Fox. Därefter har Digital Fox ersatts av det digitala
ärendehanteringssystem Barium Live. De inkomna synpunkterna kategoriseras som
antingen klagomål, förslag, beröm eller annat. Tidigare var det synpunktslämnaren som
avgjorde hur synpunkten skulle kategoriseras. Sedan införandet av det nya ärendehanteringssystemet är det emellertid Kontaktcenter som tar emot synpunkterna som
gör denna kategorisering. I samband med införandet av det nya ärendehanteringssystemet ersattes vidare kategorin ”annat” med kategorin ”synpunkt”.
Under perioden 2016-09-01–2016-12-31 har det inkommit 33 synpunkter som berör
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid har gått igenom de synpunkter som har inkommit under perioden och
gör bedömningen att det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom barnoch utbildningsnämndens ansvarsområde.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14, § 18, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– skrivelse 2017-02-09 från tillförordnad förvaltningschef
– Inkomna LUKAS-synpunkter under perioden 2016-09-01 – 2016-12-31
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 18

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 18 (28)

2017-02-28

BUN § 17 (forts.)

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten avseende uppföljning av inkomna
LUKAS-synpunkter 2016-09-01 – 2016-12-31.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 18

s. 19 (28)

2017-02-28
Dnr BUN 2017:56.010

Fastställande av reviderade tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-12-01, § 129, bland annat beslutat fastställa
regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i
Lomma kommun, att gälla från och med 2016-02-01. Föreskrifterna reviderades senast
av nämnden under § 70/2016.
Tillämpningsföreskrifterna är utformade utifrån Skollagen (2010:800) 8 kap 15§,
innebärande att barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem
som möjligt och att skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål, i första
hand. Föreskrifterna anger de turordningsregler som därefter gäller för fördelning av
platser på förskolor.
Av föreskrifterna framgår att förskolechefen vid placeringsbeslut har rätt att beakta
barngruppernas sammansättning. Likställighetsprincipen i kommunallagen kräver att
särbehandling inte sker annat än på saklig och objektiv grund. Åldersgrupper vid
förskolan är en sådan objektiv och saklig grund som tillämpas vid placeringsbeslut.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid föreslår att tillämpningsföreskrifterna
förtydligas ytterligare, i detta avseende, på så sätt att en redaktionell ändring görs så att
femte stycket, angående fördelningen av platser utifrån åldersgrupperingar, under
rubriken ”Förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg”, istället utgör första stycket
under samma rubrik.
Tredje stycket föreslås vidare erhålla följande reviderade lydelse ”Utifrån
åldersgrupperingar vid förskolan/den pedagogiska omsorgen fördelas barn i kön enligt
följande turordning:”.
Syftet med de föreslagna ändringarna är att förtydliga att fördelning utifrån olika
åldersgrupper utgör en grundläggande förutsättning för det pedagogiska arbetet.
Fördelningarna av sökande barn på platser görs utifrån lediga platser i den åldersgrupp
dit barnet hör.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14, § 19, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-02-06 från kanslichef
– Förslag till reviderade tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 19

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 20 (28)

2017-02-28

BUN § 18 (forts.)

Nämndens handläggning
Tillförordnad förvaltningschef Marie-Christine Cronholm föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer, efter ändring i enlighet med av nämnden
givna direktiv, reviderade tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. De reviderade tillämpningsföreskrifterna ska gälla från och med
2017-04-01, varvid nu gällande föreskrifter upphör att gälla.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 21 (28)

2017-02-28

BUN § 19

Dnr BUN 2017:57.040

Yttrande över remiss avseende intern kontroll vid debitering av
barnomsorgsavgifter
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av intern
kontroll vid debitering av barnomsorgsavgifter. Revisionen har vid sammanträdet 201612-12 beslutat att anta granskningsrapporten ”Granskning av intern kontroll vid
debitering av barnomsorgsavgifter”, och översända den till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden bereds nu tillfälle att
till kommunstyrelsen inkomma med ett yttrande över remissen avseende intern kontroll
vid debitering av omsorgsavgifter.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har inkommit med ett förslag till
yttrande över remissen, och redogör för ärendet i skrivelse 2017-02-03 från tillförordnad
förvaltningschef och administrativ chef.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14, § 20, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-02-03 från tillförordnad förvaltningschef och administrativ chef
– Remiss 2017-01-10 från kanslichefen
– Skrivelse 2016-12-12 från revisionens ordförande
– Revisionen i Lomma kommun informerar – Granskning av intern kontroll för debitering
av barnomsorgsavgifter
– Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll vid debitering av barnomsorgsavgifter,
Lomma kommun
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 20
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder skrivelse daterad 2017-0203 till revisionen som yttrande över remiss avseende intern kontroll vid debitering av
barnomsorgsavgifter.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 22 (28)

2017-02-28

BUN § 20

Dnr BUN 2017:93.611

Uppföljning av skolresultat HT 2016
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde informerar utredningschef Staffan Friberg och tillförordnad
förvaltningschef Marie-Christine Cronholm om skolresultaten höstterminen 2016.
Beslutsunderlag
– Presentationsunderlag, uppföljning – skolresultat (HT 2016), 2017-02-28
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 21

s. 23 (28)

2017-02-28
Dnr BUN 2017:94.010

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen avseende utredning av
inrättande av familjecentral i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2015-09-01, § 64, i samband med beslutet om att fastställa
förslag till budget för socialnämnden 2016 samt plan för ekonomin 2017-2018, att
uppdra åt socialförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, internt,
och Region Skåne, extern, utreda förutsättningarna och kostnad för att i kommunen
öppna en familjecentral.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-08-30, § 71, att uppdra till förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid att bistå socialförvaltningen i utredningen av föroch nackdelar med ett inrättande av familjecentral i Lomma kommun.
Socialförvaltningen har utrett frågan om inrättande av familjecentral i Lomma kommun,
varefter socialnämnden 2016-12-06, § 81, beslutade att inte medverka i bildandet av
familjecentral. Vid sammanträdet beslutade socialnämnden vidare att uppdra till
socialförvaltningen att utveckla en modell som stärker samarbetet mellan samtliga
vårdnadsgivare i Lomma kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14, § 22, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-08-30 § 71
– Socialnämndens protokoll 2016-12-06 § 81
– Skrivelse 2016-11-14 från avdelningschef vid socialförvaltningen
– Bilaga: Utredning avseende inrättande av familjecentral i Lomma kommun
– Bilaga: Barnens bästa – ett unikt samarbete i Lomma kommun
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 22
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 22

s. 24 (28)

2017-02-28
Dnr BUN 2017:47.000

Uppföljning av synpunkter och klagomål avseende skolor och förskolor i
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap 8§ i Skollagen ska det finnas rutiner för klagomål. ”Huvudmannen ska ha
skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om
rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
Den rutin som tillämpas i Lomma kommun innebär att vårdnadshavare erbjuds
möjlighet att framföra synpunkter och klagomål skriftligen. Eventuella synpunkter och
klagomål lämnas till berörd personal eller till förskolechef/rektor vid enheten. I den
blankett som används ges också möjlighet att ge förslag till åtgärder.
Barn- och utbildningsnämnden följer upp aktuella synpunkter och klagomål i samband
med årsbokslut.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid konstaterar att inga sådana
synpunkter eller klagomål har inkommit under år 2016.
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-14, § 24, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-01-31 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Uppföljning av synpunkter och klagomål 2016
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14 § 24
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande uppföljningsrapporten
avseende synpunkter och klagomål på förskolor och skolor i Lomma kommun till
handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 25 (28)

2017-02-28

BUN § 23

Dnr BUN 2017:

Val av nya kontaktpolitiker
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har att utse nya kontaktpolitiker för område Allé, område
Resurs- och Lärcentrum, Korallens förskola, Lomma Montessori, Montessoriförskolan
Gunghästen och Montessori Bjerred.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden utser nya kontaktpolitiker för område Allé, område
Resurs- och Lärcentrum, Korallens förskola, Lomma Montessori, Montessoriförskolan
Gunghästen och Montessori Bjerred för tiden till och med 2018-12-31, i enlighet med
bilaga.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 24

s. 26 (28)

2017-02-28
Dnr BUN 2017:20.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Tillförordnad förvaltningschef Marie-Christine Cronholm informerar om:
• Skolinspektionens granskning av Lomma kommun
• Plan för övergång från förskola till förskoleklass
• Lärstämmor den 20 april och 12 oktober 2017
• Rekryteringen av ny förvaltningschef till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid (UKF)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 25

s. 27 (28)

2017-02-28
Dnr BUN 2017:37.000

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-14 § 1-9
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-02 § 8
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-02 § 12
Skolinspektionen 2017-02-16: Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lomma kommun
Skolinspektionen 2017-02-16: Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lomma kommun
Skolinspektionen 2017-02-21: Beslut avseende uppföljning av Skolinspektionens beslut
om att lämna anmälan till Lomma kommuns klagomålshantering
Kommunstyrelsen 2017-02-22: Beslut avseende återkallande av remiss, dnr: KS/KF
2017:55.007
Skolinspektionen 2017-02-15: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-16: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-16: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-16: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-16: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-16: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-17: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-17: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-20: Remiss avseende ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Malmö i
Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
Skolinspektionen 2017-02-21: Remiss avseende 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
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 28 (28)

2017-02-28

BUN § 25 (forts.)

Skolinspektionen 2017-02-17: Remiss avseende 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
Skolinspektionen 2017-02-24: Remiss avseende ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Athenagymnasiet i Malmö
kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
Skolinspektionen 2017-02-24: Remiss avseende 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
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

