SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (14)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2017-08-29
Plats
Sammanträdesrum Flädie, Kommunhuset i Lomma
Tid
Tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 18.30–20.34
Beslutande
Robert Wenglén (M)
Ordförande §§ 62-71
Lena Wahlgren (M)
1:e vice ordförande §§ 62-71
Lars Carlén (S)
2:e vice ordförande §§ 62-71
Jesper Wiman (M)
Ersätter Richard Jerneborg (M) §§ 62-71
Charlott Enocson (M)
Ledamot §§ 62-71
Anders Olin (M)
Ledamot §§ 62-71
Anita Fränninge (M)
Ledamot §§ 62-71
Remco Andersson (L)
Ledamot §§ 62-71
Eva-Lotta Grantén (L)
Ledamot §§ 62-71
Marie Sand (S)
Ledamot §§ 62-71
Ann-Marie Lundberg (MP) Ersätter vakant (S) §§ 62-71
Övriga deltagande

Jesper Wiman (M)
Lennart Badersten (M)
Susanne Borgelius (M)
Peter Brobäck (M)
Peter Jansson (M)

Ersättare §§ 62-71
Ersättare §§ 62-71
Ersättare §§ 62-71
Ersättare §§ 62-71
Ersättare §§ 62-71

Emelie Andersson
Martin Persson
Staffan Friberg
Per-Olof Petersson
Svenjohan Davidson
Göran Samuelsson
Ragnar Andree
Nina Jägroth
Helen Hurtig

Nämndsekreterare §§ 62-71
Förvaltningschef §§ 62-71
Utredningschef §§ 62-71
Ekonom §§ 62-65
Skolchef/verksamhetschef §§ 62-71
Fastighetschef §§ 62
Lärarnas riksförbund §§ 62-71
Kommunal §§ 62-71
Lärarförbundet §§ 62-71

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset i Lomma 2017-09-04

Underskrifter

Sekreterare
Emelie Andersson
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Lars Carlén

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 62-71
(paragraf 68 redovisas
i separat protokoll)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2017-08-29

Paragrafer

62-71

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-09-06

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2017-09-28
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (14)

2017-08-29

1.
2.
3.
4.

§ 62 Information om ombyggnation av Pilängskolan
§ 63 Ekonomisk uppföljning avseende januari-juli 2017
§ 64 Information om effektiviseringar 2017–2018
§ 65 Uppföljning av sjuklönekostnader
5. § 66 Uppföljning av skolresultat VT 2017

6. § 67 Uppdrag till förvaltningen avseende förutsättningar för rektorer och förskolechefers uppdrag
7. § 68 Hantering av Jojo Skola Plus
8. § 69 Information från förvaltningen
9. § 70 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
10. § 71 Anmälan av delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 62

s. 4 (14)

2017-08-29
Dnr BUN 2017:301.012

Information om ombyggnation av Pilängskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in fastighetschef Göran Samuelsson för att
informera om ombyggnationen av Pilängskolan.
Vid nämndens sammanträde lämnar Göran Samuelsson en redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 63

s. 5 (14)

2017-08-29
Dnr BUN 2017:164.042

Ekonomisk uppföljning avseende januari-juli 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 utbildningsnämnden, månadsuppföljning juli 2017
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, 2017-01 – 2017-07
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2017-08-15 § 62
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-08-29

BUN § 64
Dnr BUN 2017:301.042

Information om effektiviseringar 2017–2018
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Martin Persson informerar om planerade effektiviseringar för åren
2017-2018.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-08-29

BUN § 65

Dnr BUN 2017: 251.040

Uppföljning av sjuklönekostnader
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde informerar ekonom Per-Olof Petersson om uppföljningen
av sjuklönekostnader.
Beslutsunderlag
– Sjuklönekostnader dag 2–4 – Kostnad (tkr)
– Sjuklönekostnad dag 2–4 – Andel av personalkostnad (tkr)
– Sjuklönekostnader dag 2–4 – Förändring i ackumulerad kostnad 2016/2017 (tkr),
justerad för löneökningar och antal anställda
– Sjuklönekostnader dag 2–4 – Förändring i månatlig kostnad 2016/2017 (tkr), justerad
för löneökningar och antal anställda
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2017-08-15 § 63
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn-och utbildningsnämnden ska besluta att
uppdra åt förvaltningen att till nämndens sammanträde 2017-11-07 framställa en
utfallsanalys avseende sjuklönekostnaderna i Lomma kommun samt ett åtgärdsförslag
avseende dessa.
Beslutsgång
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition om bifall respektive avslag på
yrkandet, varefter nämnden bifaller yrkandet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämndens
sammanträde 2017-11-07 framställa en utfallsanalys samt åtgärdsförslag avseende
sjuklönekostnaderna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-08-29

BUN § 66

Dnr BUN 2017:93.611

Uppföljning av skolresultat VT 2017
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde informerar skolchef/verksamhetschef Svenjohan Davidsson
om skolresultaten för vårterminen 2017.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2017-08-15 § 64
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 67

s. 9 (14)

2017-08-29
Dnr BUN 2017:292.001

Uppdrag till UKF-förvaltningen - förutsättningar för
rektorer och förskolechefers uppdrag
Ärendebeskrivning
Vid läsårets start genomfördes en ny chefsorganisation för förskola och grundskola i
Lomma kommen. Ett av syftena med den nya organisationen är att ytterligare utveckla
lärmiljöerna, stärka verksamhetsutvecklingen och förbättra måluppfyllelsen i förskolan
och grundskolan. Alla barn och elever ska lyckas i förskola och grundskola i Lomma
kommun. Målsättningen är att samtliga elever efter genomgången grundskola blir
behöriga till gymnasieskolans nationella program.
Chefsuppdraget i den nya organisationen kommer i än högre grad att betona chefernas
nationella uppdrag. Styrkedjan är tydlig, förskolechefen har ansvaret för att barnen i
förskolan får det stöd som krävs för sin utveckling. Rektorn för grundskolan har ansvaret
för "det kompensatoriska uppdraget", dvs att extra anpassningar och särskilt stöd ges till
de elever som har behov av det och att stödet får effekt på måluppfyllelsen.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid önskar se över förutsättningarna för
barn och elevers lärande och utveckling samt lokalisera, samordna och effektivisera
organisation och administration som påverkar förutsättningarna för utveckling av det
pedagogiska arbetet med barns, elevers lärande och möjligheterna för
rektor/förskolechefen att klara sitt uppdrag.
Förvaltning önskar få i uppdrag att ge nämnden förslag till hur förutsättningarna för
elevers lärande kan vidareutvecklas och förbättras i förskola och grundskola i Lomma
kommun.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från förvaltningschef och utredningschef, 2017-08-21.
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2017-08-29 § 67
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid att ge nämnden förslag till hur förutsättningarna för barn och elevers lärande
kan vidareutvecklas på förskolor och grundskolor i Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BUN § 68

s. 10 (14)

2017-08-29
Dnr BUN 2017:298.612

Hantering av Jojo Skola Plus
Ärendebeskrivning
Gymnasielever i Lomma kommun får idag ett busskort, Jojo Skola, som bekostas av Barnoch utbildningsnämnden. Eleven reser med detta kort obegränsat med Skånetrafikens
bussar och tåg i Skåne inom de tider som kortet är giltigt. Kortet köps in av kommunen
och löper över ett helt läsår. Kommunen faktureras, terminsvis, i efterhand baserat på
det faktiska antalet använda kort. Kortet kostar 3150 kronor per termin.
Skånetrafiken erbjuder kommuner att även köpa ett annat kort, Jojo Skola Plus, som
medger obegränsade resor alla dagar, dygnet runt, det vill säga även på helger och
vardagkvällar. Detta kort kostar 3650 kr per termin. Skånetrafiken erbjuder även Jojo
Fritid, vilket möjliggör för gymnasieelever att resa i enlighet med Jojo Skola Plus, till en
kostnad om 275 kr i månaden. Detta kort kan man som privatperson köpa direkt av
Skånetrafiken. Privatpersoner kan dock inte köpa Jojo Skola och Jojo Skola Plus direkt av
Skånetrafiken.
Ett stort antal medborgare har via Lukas, Bjärredskoll, Lommakoll och direktkontakt med
nämndens politiker framfört önskemål om att kommunens gymnasieelever bör erbjudas
möjligheten att skaffa sig ett Jojo Skola Plus. De framför att det är en bättre affär för den
enskilde att köpa Jojo Skola Plus av kommunen för 1000 kr per skolår (2 x 500 kr) än Jojo
Fritid av Skånetrafiken för 2750 kr per skolår (10 x 275 kr).
Att erbjuda gymnasieelever möjligheten att köpa Jojo Skola Plus via kommunen kan
sägas stimulera resande med kollektivtrafik med alla dess miljömässiga fördelar. Ett
annat skäl är att stimulera gymnasieelevers deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter
utanför kommunens gränser även under helger och vardagkvällar.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från ordföranden, 2017-08-25.
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2017-08-29 § 66
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gymnasieelever boende i kommunen ska
erbjudas möjligheten att köpa Jojo Skola Plus via kommunen till självkostnad.
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att framföra till Skånetrafiken
att nämnden anser att det vore mer fördelaktigt för samtliga intressenter om
gymnasielever med Jojo Skola kunde köpa Jojo Fritid av Skånetrafiken till en kostnad
som är i paritet med skillnaden mellan Jojo Skola och Jojo Skola plus.
Paragrafen justeras 2017-08-30 och redovisas i separat protokoll.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BUN § 69

Dnr BUN 2017:20.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Skolchef/verksamhetschef Svenjohan Davidson informerar om:
• Kick-off med chefer inom skola och förskola
• Inspiration Lomma 2017-08-14
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 70

s. 12 (14)

2017-08-29
Dnr BUN 2017:37.000

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-15 § 61–65
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-06-12 § 46
Förvaltningsrätten i Malmö 2017-06-08: Dom i mål nr 2743:17 avseende överklagande
av delegationsbeslut av rektor vid Alléskolan 2017-02-16, dnr BUN 2017:117.606.
Lunds tingsrätt 2017-06-08: Stämning av Lomma kommun, i egenskap av huvudman för
Fladängskolan, avseende skadestånd för kränkande behandling av elev, jämte svaromål
2017-07-13 från Lomma kommun, mål nr. T 2188-17, dnr BUN 2017:107.606.
Förvaltningsrätten i Malmö 2017-06-13: Dom i mål nr 2821-17 avseende överklagande
av barn-och utbildningsnämndens delegationsbeslut 2017-02-16, dnr BUN
2017:123.606.
Skolinspektionen 2017-06-16: Beslut att, efter uppföljning av skolinspektionens beslut
om att lämna anmälan till Lomma kommuns klagomålshantering, öppna nytt anmälningsärende med dnr 41-2017:5177 avseende elevs rätt till stödinsatser, dnr BUN
2017:107.606.
Skolinspektionen 2017-06-19: Begäran om yttrande i ärende 41-2017:5177 avseende
anmälan om skolsituationen för en elev i Lomma kommun, dnr 2017:107.606.
Förvaltningsrätten i Malmö 2017-06-16: Dom i mål nr. 2703:17 avseende överklagande
av barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut 2017-02-16, dnr BUN 2017:
119.606.
Internationella Engelska skolan 2017-06-20: Anmälan till huvudmannen/hemkommunen
avseende frånvaro som överstiger 20 procent under en termin enligt kap 7 skollagen,
dnr BUN 2017: 264.606.
Skolinspektionen 2017-06-26: Beslut, dnr 37-2017:882, om godkännande av Lars-Erik
Larssongymnasiet som huvudman för gymnasieskola avseende särskild variant inom det
estetiska området av samhällsprogrammet vid Lars-Erik Larsongymnasiet i Lunds kommun, dnr BUN 2017:96.612.
Förvaltningsrätten i Malmö 2016-06-30: Beslut om avskrivning av mål nr. 2992-17 avseende överklagande av delegationsbeslut av rektor vid Löddesnässkolan 2017-02-22, dnr
BUN 2017:133.606
Förvaltningsrätten i Malmö 2017-07-06: Dom i mål nr. 4013-17 avseende överklagande
av barn och utbildningsnämndens beslut 2017-04-13, dnr BUN 2017:189.606
Skolverket 2017-07-12: Beslutsmeddelande, dnr 2015:1477, avseende återkrav av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 för huvudmän inom skolväsendet,
dnr BUN 2017: 274.047.
Montessori Bjerred 2017-07-12: Överklagan av barn och utbildningsnämndens beslut
2017-06-30 avseende centralt resursstöd, dnr BUN 2017: 273.620.
Montessori Bjerred 2017-07-12: Överklagan av barn och utbildningsnämndens beslut
2017-06-28 avseende centralt resursstöd, dnr BUN 2017:273.620.
Montessori Bjerred 2017-07-12: Överklagan av barn och utbildningsnämndens beslut
2017-06-28 avseende centralt resursstöd, dnr BUN 2017:273.620.

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2017-08-29

BUN § 70 (forts.)

Lärarförbundet Lomma, 2017-08-10: Yrkande på BUN:s budget 2018, dnr BUN
2017:219.040
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BUN § 71

s. 14 (14)

2017-08-29
Dnr BUN 2017:38.002

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut 2017-06-30: Ordföranden, beslut avseende asylsökandes rätt till gymnasieutbildning, enligt KL 6:36 och barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
1:1, dnr: BUN 2017:268.131.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

