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Dnr BUN 2012:11.609

Information om föräldrautbildningsprogrammet Komet och fältgruppens verksamhet i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Skolsköterska Eva Knutsson och socionom Bengt-Åke Olsson från Resurs- och
Lärcentrum informerar om föräldrautbildningsprogrammet Komet.
Områdeschef Stefan Hansson informerar om fritidsverksamheten i Bjärred och
fältgruppens verksamhet i Lomma kommun.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationerna och framföra ett tack.
-------------------------------------------------------------------------------

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 2
BUN AU § 10

s. 4 (30)

2012-02-14
2012-02-14

Dnr BUN 2012:34.041

Remiss: Framställan om extra medel för nya Karstorp södra
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har, vid sammanträdet 2011-12-19 § 109, behandlat ärendet
Karstorp södra skola, justering av projektutgiften inför beslut om budget 2013.
Tekniska nämnden beslutar förslå kommunstyrelsen besluta att:
- Totala budgeten för Nya Karstorp södra justeras till 108 miljoner kronor i budgetarbetet 2013, i enlighet med de idag kända projekteringsförutsättningar framtagna av projektgruppen (TF och UKF-personal) i enlighet med beskrivning.
- Tekniska nämnden för i uppdrag att fortsätta projekteringen i enlighet med beskrivning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2012-02-01 § 19, beslutat
enligt följande:
- Utskottet konstaterar att ekonomiskt utrymme inte finns för att utöka totalutgiften i budget 2012 och plan för ekonomin 2013-2014. Ärendet remitteras till barnoch utbildningsnämnden för yttrande senast 2012-02-15, innefattande genomlysning av projektet.
Yttrande
I tekniska nämndens handläggning konstateras att planeringsförutsättningarna initialt utgått från en skola i storlek 3 000 kvadratmeter och att det under utredningsskedet framkommit behov av tillkommande ytor, motsvarande 1 000 kvadratmeter. Bedömning av lokalbehovet uppgår till 4 000 kvadratmeter.
I tekniska nämndens handläggning diskuteras också lokalisering av kök och matsal till Karstorpskolan norra skola och Karstors södra skola samt mottagnings- respektive tillagningskök.
Skolans lokalytor
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sin lokalbehovsplan att befolkningsprognosen visar en ökning med cirka 225 elever i år 7-9, i södra kommundelen de
kommande åren. Nämndens analys visar att Lomma kommuns skolorganisation
bygger på en jämn fördelning av antalet elever mellan skolorna. I södra kommundelen sker en fördelning av antalet elever i årskurserna F-6 mellan skolorna, medan samtliga elever i årskurserna 7-9 har sin skolgång på Pilängskolan. Nämnden
har vid planeringen av utbyggnad av skollokaler i norra kommundelen bedömt att
en fördelning av antalet elever mellan Bjärehovskolan och Rutsborgskolan, ur ett
verksamhetsperspektiv, var att föredra, för att inte alla elever i de senare åren
skulle ha sin skolgång i samma skola. (BUN § 31/11)
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Dnr BUN 2012:34.041

Remiss: Framställan om extra medel för nya Karstorp södra forts.
Barn- och utbildningsnämnden ser, i sin lokalbehovsplan, möjlighet att fördela ett
prognostiserat antal tillkommande elever i år 7-9 mellan Pilängskolan och
Karstorpskolan. Nämndens fördelning innebär att cirka 800 elever har sin skolgång i Pilängsområdet och omkring 1 000 elever om Alléskolans kapacitet nyttjas
maximalt, medan 700 elever kan få plats i Karstorpsområdet. Detta bedöms medföra en jämn föredelning av antalet elever i området och samtidigt erbjuda en möjlighet till helhetslösning för att få fullgoda skollokaler i Karstorpsområdet. Barnoch utbildningsnämnden föreslår utbyggnad av Karstorpskolan, för två parallella
spår i högstadiet, år 7-9, genomförs, Färdigställande vårterminen 2014. (BUN §
31/11)
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens inriktning, om och tillbyggnad av Karstorpskolan så att den i framtiden kan inrymma en
tvåparallellig F-9-skola. Detta innebär att Lomma, precis som Bjärred/Borgeby får
två kompletta F-9-skolor. Förslaget innebär att Karstorp södra rivs och ersätts med
en ny skolbyggnad i två plan. Rivningen beräknas genomföras efter att
Fladängskolan tagits i bruk höstterminen 2012. Den nya skolbyggnaden på
Karstorp södra beräknas kunna börja användas vårterminen 2014. (BUN § 120/11
– Kommunstyrelsens utbyggnadsprogram – Lomma investerar för framtiden –
2011-04-08)
Den nya skolbyggnaden planeras byggas där nuvarande Karstorps södra skola
finns. Detta innebär att Karstorps södra skola där cirka 155 elever i år F-3 för närvarande har sin skolgång och fritidshem rivs. Skollokaler för nuvarande F-3 elever
med fritidshem samt tillkommande 7-9 elever behöver såtillvida skapas.
UKF-förvaltningen har analyserat skolorganisationen för Karstorskolan i sin helhet. Förvaltningen ser i den analysen fördelar med att lokalisera samtliga F-3 elever till befintliga lokaler i Karstorps norra skola och att de 4-6 elever som idag
finns i Karstorps norra skola flyttas över till den nya skolan. Detta innebär att den
nya skolan kommer att inrymma samtliga elever från år 4 – 9. Sammantaget innebär detta att cirka 380 elever kommer att har sin skolgång i den nya byggnaden.
Förändrad organisation och lokalisering i dag och efter ny skolbyggnad tagits i
bruk redovisas nedan:
Karstorpskolan har idag:
F-3+Fritidshem
155 elever
F-3+Fritidshem
24 elever
F-3
23 elever
F-3+fritidshem
100 elever
4-6
157 elever
Totalt F-6
459 elever

Karstorps södra skola (planerad rivning)
Karstorps södra skola (äldre byggnad)
Karstorps förskola (en avdelning)
Karstorps norra skola
Karstorps norra skola
Karstorpskolan totalt
Utdragsbestyrkande
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Remiss: Framställan om extra medel för nya Karstorp södra forts.
Karstorpskolan – planerad organisation:
F-3+Fritidshem 255 elever idag
F-3+Fritidshem 24 elever
F-3
23 elever
Totalt F-3
302 elever

Karstorps norra skola
Karstorps södra skola (äldre)
Karstorps förskola (en avdelning)

4-6
7-9
Totalt 4-9

157 elever idag
225 tillkommande elever
382 elever

Karstorp södra skola (ny byggnad)
Karstorp södra skola (ny byggnad)
Karstorp södra skola (ny byggnad)

Totalt F-9

684 elever

Karstorpskolan totalt

Tekniska nämnden bedömer 11 kvadrat meter per elev. Detta innebär att cirka 360
elever kommer att kunna gå i den nya skolan. Förvaltningen bedömer dock att
kunna ta emot ett eventuellt överskjutande antal elever, i de skollokaler som, efter
aktuell utbyggnad, kommer att finnas i södra kommundelen.
Då elever i de senare åren kommer att ha sin skolgång i den nya byggnaden,
kommer specialsalar att behövas för NO, slöjd, hemkunskap, bild och musik. Behovet av sådana specialsalar bedöms inte kunna tillgodoses på Pilängskolan, som
redan idag har full beläggning.
Kök och matsal
I bedömningen av lokaliseringen av kök och matsal har utökning av nuvarande
kök i Karstors norra skola bedömts skapa problem. Det som anförs i detta avseende är att en utökning av kök och matsal förutsätter ny detaljplan. Planprocessen
bedöms kunna skapa försening i projektet i sin helhet.
Mot bakgrund av den bedömning som görs vad gäller lokalisering i Karstorp norra
skola har lokalisering av kök och matsal i den skola som planeras ersätta
Karstorps södra skola gjorts. I denna bedömning har frågan om komplettering
med mottagningskök och tillagningskök övervägts. Tillagningskök är 450 000
kronor dyrare att bygga än mottagningskök. Mottagningskök medför dock tillkommande kostnader för transportvagnar samt löpande driftskostnader för transporter och att all mat behöver tillagas i Pilängskolan kök, vars reservkapacitet för
framtida behov i södra kommundelen då försvinner. Tillagningskök förordas därför.
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Bedömning av vilka materialval som görs i den nya skolan ligger utanför förvaltningens kompetensområde.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 2
BUN AU § 10

2012-02-14
2012-02-14

Dnr BUN 2012:34.041

Remiss: Framställan om extra medel för nya Karstorp södra forts.
Sammanfattande bedömning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid konstaterar att den nya byggnaden kommer att kunna inrymma samtliga elever i år 4-6 samt tillkommande
elever i år 7-9 samt specialsalar för eleverna i de senare åren. Även om kostnader
för att bygga tillagningskök är något högre, bedömer förvaltningen att detta alternativ är att föredra, eftersom det innebär lägre driftskostnader över tid samt att
framtida behov av tillagningskapacitet i södra kommundelen kan tillgodoses. Bedömning av vilka materialval som görs i den nya skolan ligger utanför förvaltningens kompetensområde.
Förvaltningens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens yttrande enlig ovan
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottets handläggning
Arbetsutskottet vill erinra om att barn- och utbildningsnämnden aviserat ett behov
av en 7-9 skola för ytterligare 225 elever i södra kommundelen.
Vidare diskuterar arbetsutskottet huruvida den ökade kostnaden är att hänföra till
förslag om rivning av nuvarande Karstorp Södra skola, vilket medför att befintliga
lokaler måste ersättas då eleverna redan finns i nuvarande organisation.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
- Översända förvaltningens yttrande enligt ovan till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Upprepa tidigare anmält behov av 7-9 skola i södra kommundelen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Översända förvaltningens yttrande enligt ovan till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Upprepa tidigare anmält behov av 7-9 skola i södra kommundelen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Dnr BUN 2012:25.042

Bokslut 2011 jämte uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om och redovisar årsbokslut avseende såväl drift som
investering för år 2011.
Vidare informerar förvaltningen om den uppföljning som är genomförd när det
gäller synpunkts- och klagomålshantering.
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Ledamöterna diskuterar och enas om några få redaktionella ändringar i texterna
avseende bokslutet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Fastställa bokslut avseende drift och investering för år 2011och översända till
kommunfullmäktige.
- Överlämna bedömningarna avseende uppföljning av kvalitetsdeklarationer
samt synpunkts- och klagomålshantering till utvecklingschefen.
Bilagor.
------------------------------------------------------------------------------------
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Resultatöverföring (drift och investeringar) mellan 2011 och 2012
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar förslag till resultatöverföring (drift och investeringar )
mellan 2011 och 2012.
Driftsbudgeten
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2003 och i november 2010 regler för överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten.
Överföringsregler
Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna över- och underskott överförs till
nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av överskott är att lagreg-lerade krav på verksamheten och fastställda fullmäktigemål ska vara uppfyllda. Vid bedömningen av över- och underskott i verksamheten ska avvikelser
mot såväl intern- som externbudget beaktas och överföras till kommande budgetår. Större av-vikelser avseende kapitalkostnader ska exkluderas från överföringssystemet.
Överförda överskott får inte användas för ändamål som är nivåhöjande för verksamheten. Om ett underskott överföres till nästkommande år, så måste nämnden
inom sex månader tala om hur man kommer att agera för att återställa detta. Underskottet måste regleras inom två år från det att underskottet uppkom.
Inför varje budgetår anger Kommunfullmäktige hur stort det ekonomiska utrymmet är för att disponera överförda medel. Om det ekonomiska utrymmet är mindre
än de överskott som totalt finns ackumulerade, så rullas verksamheternas rätt att
disponera dessa till nästkommande år. Det uppkomna överskottet kommer alltid
verksam-heterna tillgodo, så snart ekonomin tillåter. Vissa verksamheter är undantagna från reglerna för över- och underskottshantering, p.g.a. att de är mycket
svåra eller omöjliga att påverka. Nämnden har inte rätt att omdisponera budgetmedel från denna verksamhet till verksamheter som omfattas av överföringsreglerna.
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av över-/underskott. Hanteringen av
beslutade över-/underskott har beslutas av Barn- och utbildningsnämnden i interna
regler för överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten
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2012-02-14
Dnr BUN 2012:59.042

Resultatöverföring (drift och investeringar) mellan 2011 och 2012 forts.
Tillämpning på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden:
Alla lagreglerade krav på verksamheten är tillgodosedda
Alla fastställda fullmäktigemål bedöms vara uppfyllda
Kostnader och intäkter, både externa och interna har tagits med i bedömningen
(Bilaga 1)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till överföringar
För- och grundskoleverksamhet:
Verksamheten visar totalt ett underskott 6 867 tkr.
Kapitalkostnaderna visar ett överskott på 522 tkr, bland annat på grund av förseningar av färdigställande av förskoleavdelningar och investeringar gjorda främst
under andra halvåret.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-06 att reducera budget för 2011 med 2 186
tkr, till följd av att den befolkningsprognos som tagits fram under februari/mars
2011 visade en lägre ökning av framförallt barn i tidiga förskoleår än den befolkningsprognos från 2010 som utgjort underlag för budget 2011.
Barn och utbildningsnämnden har i samband med uppföljning av budget 2011 noterat att många barn i ålder 1-2 tillkommit tidigt under året. I förhållande till tidigare år har betydligt fler små barn fått plats i förskola under de första månaderna
2011. Även under hösten 2011 har en tillströmning av små barn till förskolan noterats och det har konstaterats att efterfrågan av förskoleplatser varit betydligt
högre än vad som kunnat förväntats utifrån fastställd befolkningsprognos.
Vid årsskiftet 2011-2012 visade det sig att 25 barn i ålder 1-2 år tillkommit utöver
prognos. Den ökade volym av förskoleplatser som detta innebar medförde en
merkostnad för barn och utbildningsnämnden motsvarande 2 553 tkr.
Under 2011 ökade verksamheten med motsvarande 256 placeringar och 131 barn i
för- och grundskola. Många av de tillkommande barnen var i de lägre åldrarna och
kom under årets första månader.
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Sammanställning över förslag till undantag, se bil 1. Totalt föreslås -2 031 tkr undantas från resultatet och ett underskott på 4 836 tkr föreslås överföras till för- och
grundskoleverksamheten nästkommande år.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 4

2012-02-14
Dnr BUN 2012:59.042

Resultatöverföring (drift och investeringar) mellan 2011 och 2012 forts.
Gymnasieskola och vuxenutbildning:
Verksamheten visar totalt ett överskott på 4 259 tkr. Förslag att överskottet på
4 259 tkr överförs till för- och grundskoleverksamheten nästkommande år. (bil 1)
Kostenhet:
Verksamheten visar ett totalt överskott på 245 tkr.
Kapitalkostnaderna visar ett underskott på 9 tkr.
Sammanställning över förslag till undantag, se bil 1. Totalt föreslås -9 tkr undantas från resultatet och ett överskott på 254 tkr överförs till för- och grundskoleverk-samheten nästkommande år. (bil 1)
Sammanfattning
Med hänsyn tagen till att 25 barn i ålder 1-2 tillkommit utöver prognos föreslås
motsvarande merkostnaden 2 553 tkr undantas från resultatet.
För för- och grundskoleverksamhet föreslås ett underskott på 4 836 överföras bestående av resultatet -6 867 tillsammans med lägre kapitalkostnad -522 tkr och
merkostnad tillkommande barn med 2553 tkr.
Inom gymnasieskola och vuxenutbildning föreslås överskottet på 4259 tkr överföras.
För kostverksamheten föreslås 254 tkr överföras bestående av överskottet på 245
tkr tillsammans med kompensation kapitalkostnad 9 tkr.
Med utgångspunkt i resultatet för 2011 och regler för resultatöverföring, föreslås
en resultatöverföring med sammanlagt -323 tkr till för- och grundskoleverksamheten nästkommande år.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om att överföra -323 tkr till 2012 års
driftbudget för för- och grundskoleverksamhet.
Investeringsbudgeten
Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 2 931 tkr tillhörde
2 739 tkr för- och grundskoleverksamhet och 192 tkr kostverksamhet. Investeringsbudgeten innehöll 2011 år medel för investeringar på 2 355 tkr och medel
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motsvarande 576 tkr överförda från 2010 för inredningsbehov i kommande förskoleavdelningar.
Barn- och utbildningsnämnden gjorde under året investeringar i nytt nätverk för
Piläng/Karstorp till en kostnad av 500 tkr motsvarande budgeterad kostnad.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 4

2012-02-14
Dnr BUN 2012:59.042

Resultatöverföring (drift och investeringar) mellan 2011 och 2012 forts.
Inredningen av Brohus förskola fortsatte och investeringar motsvarande 627 tkr
gjordes under året. Alla avdelningar startade ej under 2011 men förväntas starta
under våren 2012. Beviljade medel uppgick till 885 tkr, d.v.s. 258 tkr återstår. En
förprojektering av Flädängskolan medförde kostnader på 80 tkr, kostnader som är
budgeterade först under 2012. Netto för nyinvesteringar användes under 2011 178
tkr mindre än budgeterat.
Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budgeterade medel, sammanlagt
1 354 tkr har investeringar gjorts i verksamheterna Karstorp, Piläng, Löddesnäs,
Borgeby och Bjärehov. Mindre investeringar har även gjorts för verksamheterna
Ängstorp, Alfredshäll och Resurs- och lärcentrum. Investeringarna uppgick till
1 347 tkr.
Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande budgeterade medel 192 tkr i framförallt transportboxar för värmehållning.
Av nämndens totala investeringsbudget 2011 återstår 185 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om att överföra 185 tkr till 2012 års investeringsbudget för inredningsbehov i kommande förskoleavdelningar.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Hemställa om att överföra -323 tkr till 2012 års driftbudget för för- och grundskoleverksamhet.
- Hemställa om att överföra 185 tkr till 2012 års investeringsbudget för inredningsbehov i kommande förskoleavdelningar.
Bilaga
----------------------------------------------------------------------------------------
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Intern kontroll 2011
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat vid sammanträde, 2010-08-31 § 65,
om en handlingsplan för intern kontroll 2011. Handlingsplanen för den interna
kontrollen omfattar kontroll inom följande områden: Dröjsmålsräntor, Barn med
behov av särskilt stöd, Timplan i grundskolan.
Specifika områden för intern kontroll 2011
Dröjsmålsräntor
Kontroll av dröjsmålsräntor och hur dessa är kopplade till flödet i leverantörsportalen.
Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har
gjorts efter fordrans förfallodag. Dröjsmålsränta betalas om betalning av faktura
försenats utan giltigt skäl. Betalas inte skulden på förfallodagen ska ränta utgå
från den dagen. Som regel gäller att förfallodagen räknas 30 dagar efter ankomst
om ej avtal slutits om avvikelse.
Lomma kommun har i några fall avtal med leverantör om kortare betalningsfrist
än regeln på 30 dagar. En genomgång har gjorts av de leverantörer till Lomma
kommun där det avtalats om en kortare betalningsfrist. En avstämning har även
gjorts mot dessa leverantörer i Lomma kommuns leverantörsfakturaportal. Detta
för att säkerställa så att dröjsmålsräntor ej uppkommer i fakturans flöde i leverantörsfakturaportalen.
En uppföljning av dröjsmålsfakturor för barn- och utbildningsnämnden har gjorts
för 2011. Barn- och utbildningsnämndens kostnader för dröjsmålsräntor var under
året 48 911 kr. Merparten av kostnaden var ifrån två leverantörer, Samhall med
16 987 kr och Servera 22 830 kr, och avser första halvåret 2011. En dialog har
förts med dessa leverantörer och några kostnader för dröjsmålsräntor för andra
halvåret från dessa företag har knappt förekommit. För båda leverantörerna Samhall och Servera har rutinerna för fakturering och ankomstdag setts över så att
både Lomma kommun och leverantör är överens. Samhall har i samband med förhandlingar ersatt Lomma kommun där ersättningen också täcker motsvarande
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merkostnader för dröjsmålsräntor. Leverantören Servera har efter diskussion ersatt
Barn- och utbildningsnämnden med delar av kostnaden för dröjsmålsräntor.
För övriga leverantörer har barn- och utbildningsnämnden haft kostnader för
dröjsmålsräntor på 9 094 kr.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 5
BUN AU § 3

2012-02-14
2012-01-31

Dnr BUN 2012:26.007

Intern kontroll 2011 forts.
Barn med behov av särskilt stöd
Bakgrund: Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-08-31 att under 2011
genomföra intern kontroll inom området ”Barn i behov av särskilt stöd”. Med utgångspunkt från den revisionsrapport som konsultföretaget Price Waterhouse
Coopers (PWC) tagit fram på kommunrevisionens uppdrag och barn- och utbildningsnämnden yttrat sig över togs frågeställningar fram för att belysa verksamheten.
Verksamhetsrelaterade kontroller
Kontroll av att avsatta medel fördelas efter behov. Kontrollen genomförs genom
en kartläggning och analys av nuläget.
Kontroll av att den kommungemensamma elevhälsoplanen följs och efterlevs i
verksamheterna.
Kontroll av att riktlinjerna för att upptäcka och dokumentera elevers svårigheter
följs.
Samarbete med BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) i Lund. Belysning av hur
samarbetet med BUP i Lund fungerar. Kartläggning av rutiner, dokumentation,
ansvar mm.
Under vårterminen 2011 gjordes en omfattande enkät till alla grundskoleenheter
för att göra en kvalitativ genomlysning av åtgärdsprogrammen. En omfattande
kartläggning av vilka insatser som gjorts för att elever ska nå målen gjordes också.
Samtidigt genomfördes en kartläggning av resultatet på nationella prov, uppnådda
mål och betygsvarningar. Det resultat som kom fram gicks igenom muntligen med
varje rektor som en återkoppling på inrapporterat underlag.
Sammanfattningsvis kan sägas att det framkom brister i skrivandet av åtgärdsprogram som resulterat i en kompetensutvecklingsinsats för såväl skolledare som
pedagoger under 2011. Övriga vidtagna och planerade åtgärder är:
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En omarbetad och delvis helt ny elevhälsoplan, som är samstämmig med nya
skollagen från 2011 har arbetats fram för att användas från läsår 2011/12. Kompetensutveckling har skett kring planen.
En planerad omfördelning av elevstödsresurserna vars syfte är att rektor ska få
större inflytande över resurserna till elever i behov av stöd och att fördelningen
ska ske utifrån enheternas behov.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2012-02-14
ARBETSUTSKOTTET
2012-01-31
BUN § 5
BUN AU § 3

Dnr BUN 2012:26.007

Intern kontroll 2011 forts.
Förändrad organisation för elevhälsan.
Ett gemensamt samarbetsavtal har tecknats mellan Lomma Kommun, UKFförvaltningen, Socialförvaltningen och BUP i Lund.
Det konstateras att parallellt med ovanstående genomgång har förberedelser skett
för att tillämpa ny skollag som för området ”barn och elever i behov av särskilt
stöd” skärpt formkraven och även lagt större beslutsbefogenheter hos rektor.
Timplan i grundskolan
Uppföljning av hur grundskolans timplan efterlevs i respektive rektorsområde.
Den lagstadgade timplanen ger möjlighet till vissa lokala variationer. Kontrollen
avser att kartlägga den nuvarande organisationen och eventuellt föreslå revideringar.
Under läsåret 2011 genomfördes en revidering av Lomma kommuns timplan för
grundskolan. Revideringen genomfördes med anledning av att en ny Skollag och
en ny Läroplan infördes.
En arbetsgrupp bestående av utvecklingsledaren (sammankallande) och 4 rektorer
bildades. Uppdraget till arbetsgruppen var att gå igenom samtliga grundskolors
timplaner och harmoniera dessa med Skollagens timplan och Läroplanens krav, så
att undervisningstiden uppgår till minst den tid för varje ämne som Skollagen
före-skriver. Varje grundskola kan utifrån sina behov och förhållanden fördela
timmarna mellan årskurserna på olika sätt.
Arbetsgruppen har lämnat sitt förslag till utbildningschefen. Enligt delegationsplanen är det rektor som ska besluta om timplanen.
Förvaltningens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten och överlämna den
till kommunstyrelsen.
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Arbetsutskottets beslut
- Överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.
-----------------------------------------------------------------------------------BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 6
BUN AU § 4

2012-02-14
2012-01-31

Dnr BUN 2012:20.216

Hemställan om medel för om- och tillbyggnad av Löddesnässkolan på grund
av ökat elevantal.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden bereds tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma
med yttrande över ärende angående hemställan om medel för om- och tillbyggnad
av Löddesnässkolan på grund av ökat elevantal.
Underlaget är ett protokoll från tekniska nämnden 2012-01-23 § 11 där det i beslutsformuleringen står bland annat följande: ”hemställa hos kommunstyrelsen,
under förutsättning av barn- och utbildningsnämndens godkännande, om medel
om 1,7 mnkr, exklusive mervärdesskatt, för finansiering av anpassning av Löddesnässkolan för att ta emot fler elever från och med höstterminen 2012”.
Bakgrunden till ärendet är en beställning/skrivelse daterad 2011-09-12 till tekniska
förvaltningen undertecknad av förvaltningschef Eva Albihn där det framgår följande:
”Skolledningen vid enhet Löddesnäs behöver ta emot ytterligare elever i Löddesnässkolan från och med höstterminen 2012. Enheten bedömer dock att viss anpassning kommer att behövas och önskar därför hjälp att både finna och skapa en
yteffektiv lokallösning. I samband med en sådan anpassning behövs ytterligare ett
kapprum och en ny entré alternativt utbyggnad av ett befintligt kapprum. Enheten
tror att det vore bra att diskutera sådan yteffektivisering med arkitekt för att få en
varaktig och optimal helhetslösning.
Skolledningen vid enhet Löddesnäs önskar därför att erforderlig yteffektivsering
och lokalanpassningar görs så att ytterligare elever kan beredas plats från och med
höstterminen 2012.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid beställer sådana åtgärder som
erfordras för att ytterligare utbildningsplatser ska kunna erbjudas, på Löddesnässkolan, från och med höstterminen 2012”.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
- Godkänna behovet och göra en förnyad beställning i enlighet med förvaltningschefens
skrivelse.
Barn och utbildningsnämndens handläggning
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Barn och utbildningsnämnden konstaterar att det vore önskvärt att information om
kostnaderna getts tidigare så att nämnden kunnat komplettera sin budgetframställan.
Förvaltningens beställning av åtgärder för att inrymma fler elever vid Löddesnässkolan ligger helt i linje med vad nämnden konstaterat i sin lokalbehovsplan.
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Dnr BUN 2012:20.216

Hemställan om medel för om- och tillbyggnad av Löddesnässkolan på grund
av ökat elevantal forts.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Godkänna behovet och göra en förnyad beställning i enlighet med förvaltningschefens
skrivelse.
--------------------------------------------------------------------
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Utredning av eventuella behov av ny idrottshall i anslutning till Karstorpskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2011-11-29 § 120, behandlat uppföljning av lokalbehovsplan. I uppföljningen belyses aktuell projektplanering i förhållande till den tidplan barn- och utbildningsnämndens analys av befolkningsprognosen givit vid handen. I uppföljningen kommenteras också arbetet
med de olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan initierat.
Barn- och utbildningsnämnden har efter handläggning av ärendet beslutat uppdra
åt förvaltningen att utreda eventuella behov av ny idrottshall i anslutning till
Karstorskolan med anledning av skolans utbyggnad.
Överväganden
Förvaltningen har, i sin utredning i ärendet, utgått från att behovet av lokaler för
ämnet idrott och hälsa skall tillgodoses även efter planerad utbyggnad av själva
skolan för elever i år 7-9. Förvaltningen har i analysen övervägt möjligheten att
använda nuvarande idrottslokaler i Karstorpsskolan för att på så sätt bedöma
eventuella behov av ny/utbyggd idrottshall.
Utgångspunkter för bedömning
Bedömningen utgår ifrån möjliga tider att nyttja idrottssalen under skoldagen, idrottssalens yta, antalet klasser efter utbyggnad med år7-9, samt tid för ämnet idrott
och hälsa i nuvarande timplan.
Möjliga tider
En bedömning av möjliga tider, vad avser skoldagens förläggning, visar att salen
kan användas mellan klockan 08:10 – 15:40, måndag till fredag. Detta ger 7,5
timmar per dag och 37,5 timmar per vecka.
Idrottssalens yta
Salens yta är 32 x 14 meter – det vill säga 448 kvadratmeter. En delad sal ger såtillvida två ytor om vardera 224 kvadratmeter.
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Antalet klasser/grupper
Antalet klasser - efter utbyggnad med år 7-9 – kommer det att finnas 36 klasser/grupper på Karstorpskolan, fördelade i enlighet med figur 1 nedan.
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ARBETSUTSKOTTET
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BUN § 7
BUN AU § 5

Dnr BUN 2012:21.611

Utredning av eventuella behov av ny idrottshall i anslutning till Karstorpskolan
forts.
Tid enligt nuvarande timplan
Figur 1 nedan redovisar föredelning av antalet klasser, det antal klasser i olika år
har i ämnet idrott och hälsa samt det totala antalet timmer aktuell idrottshall behöver nyttjas vid om salen används i sin helhet och om en hel- respektive halvsals
användning kombineras.
År

Antal Helsal
klasser/gru
pper

Hel- och halvsal

Timmar/

Timmar/

Klass/vecka

totalt/vecka

Nyttjande av
idrottssal

Timmar/
totalt/vecka

7–9

6

2 x 60 minuter

12

Helsal

12

4–6

6

2 x 50 minuter

10

Hel och halvsal

7,5

2–3

6

2 x 50 minuter

10

-

3

-

Hel och halvsal

2

-

Halvsal

3.75

F–1

6

1 x 60 minuter

6

Halvsal

2,5

Fritidshem

6

1 x 60 minuter

6

Halvsal

3

Skol IF

4

1 x 90 minuter

6

Helsal

3

Familjedaghem

2

1 x 60 minuter

2

Halvsal

3

Elevens
etc.
Totalt

val

36

52

36,75

Figur 1: Sammanställning av antalet klasser i olika år och fördelning av timmar i ämnet idrott och hälsa om salen nyttjas i sin helhet och om en hel- respektive halvsals användning
kombineras.
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Anpassning av nuvarande idrottssal i Karstorpsområdet
Dela idrottshallen
Ur verksamhetssynpunkt är det möjligt att dela nuvarande idrottssal för år F-2 och
till viss del för när det gäller år 3-6. För år 7-9 bedöms dock salsytan per elev
dock bli för liten.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Utredning av eventuella behov av ny idrottshall i anslutning till Karstorpskolan
forts.
Omklädningsrummens beläggning
Vid kombinerat hel- och halvsalsnyttjande används salen hela dagen från 08:10 –
15:40. Om salsnyttjandet kombineras på detta sätt kommer lektionstiderna att förläggas direkt efter varandra. Detta medför att det vid klassbyten kommer att finnas
två klasser i respektive omklädningsrum, samtidigt. Omklädningsrummen är dimensionerade för en klass.
Idrottssalens utformning
Karstorpskolan är byggd (1974) för idrott i låg och mellanstadiet. Detta innebär
att salen, med alla redskap samt omklädningsrummen, är utformade för yngre elever.
Sammanfattande bedömning
Nuvarande idrottssal bedöms inte kunna täcka lokalbehoven enligt timplan för
ämnet idrott och hälsa, efter planerade utbyggnad av Karstorpskolan. Försök med
schemaläggning med utgångspunkt i planerad utbyggnad för elever i år 7-9, visar
att omklädningsrummen inte kommer att räcka till. Salens yta bedöms vara dimensionerad för elever i år F-6 och bedöms vara för liten, för att tillgodose behoven i ämnet idrott och hälsa för elever i år 7-9. Förvaltningen ser därför att det, efter planerad utbyggnad i Karstorpsområdet, kommer att finns behov av idrottsytor
för de äldre eleverna, som då kommer att ha sin skolgång på Karstorpskolan.
Förvaltningens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att beakta behovet av
anpassning av idrottssalen vid Karstorpskolan, för elever i år 7-9.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
- Föreslå kommunstyrelsen att beakta behovet av anpassning av idrottssalen vid
Karstorpskolan, för elever i år 7-9.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Föreslå kommunstyrelsen att beakta behovet av anpassning av idrottssalen vid
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Karstorpskolan, för elever i år 7-9.
---------------------------------------------------------------------------------------
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Dnr BUN 2010:193.600

Uppdrag om att välja ersättare till ungdomsombud
Förslag till delegationsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska arbeta för att utveckla barn- och
ungdomsdialogen ur ett medborgarperspektiv. En styrgrupp har bildats med uppdrag att dels formulera vad kommunen vill uppnå med barn- och ungdomsdialogen
samt att vara startmotor till att processen drar igång för att uppnå dessa mål.
Som ett led i detta arbete har kommunstyrelsen också uppdragit åt samtliga nämnder
att utse två ungdomsombud, varav en är förtroendevald ur den egna nämnden och en
tjänsteman på förvaltningen. Ombuden ska bevaka barns och ungdomars intressen
och arbeta för att barn- och ungdomar ges tillfällen till dialog och information inför
politiska beslut och i verksamhetsplanering.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sammanträden 2011-02-15 § 22 att utse
Jonathan Gradén (M) som politiskt förtroendevald och 2010-06-01 § 51 biträdande
rektorn Cecilia Fehrlund som tjänsteman.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-14 § 280 uppdrogs åt nämnderna att
även utse ersättare för de redan valda ungdomsombuden.
Arbetsutskottets beslut
- Överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Utse Richard Jerneborg (M) som politisk förtroendevald och biträdande rektorn
Cecilia Jönsson som tjänsteman till ersättare som ungdomsombud.
--------------------------------------------------------------------------------
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Information om levnadsvaneundersökning 2012 (Folkhälsoenkät barn och
unga i Skåne)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Eva Albihn informerar om en levnadsvaneundersökning 2012
(Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne) i form av en enkät - vilken kan besvaras
anonymt - och som omfattar samtliga elever i årskurs 6 och 9.
Undersökningen fokuserar på påverkbara risk- och skyddsfaktorer som exempelvis trivsel, relationer, kost, fysisk aktivitet, psykisk ohälsa, tobak, alkohol och
droger.
Syftet med enkäten är att över tid kunna följa utvecklingen inom dessa områden
samt att ta fram indikatorer och underlag för bland annat kommunens och förvaltningarnas förebyggande arbete. Resultaten kommer således att ligga till grund för
det fortsatta förebyggande och hälsofrämjande arbetet i Lomma kommun.
Huvudman för undersökningen är Region Skåne och Kommunförbundet i Skåne.
Förvaltningschefen konstaterar dock att resultatet inte kommer att presenteras på
skolnivå utan endast på kommunnivå vilket är en skillnad i förhållande till tidigare
drogvaneundersökning, vilken presenterade resultaten på skolnivå.
Vidare informerar förvaltningschefen att det aviserats att nästa undersökning som
genomförs om två år inte kommer att ske utan kostnad.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
- Notera informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen
--------------------------------------------------------------------------
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2012-02-14
Dnr BUN 2011:2.113

Godkännande av avsägelse från Johan Cederfjäll (M) avseende uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för tiden till
och med 2014-12-31 samt fyllnadsval med anledning av detta
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Johan Cederfjäll om avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ärendet får tas upp till behandling
- Johan Cederfjälls avsägelse godkänns
- Till 2:e ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för Moderata
Samlingspartiet för tiden fram till och med 2014-12-31 väljs Rickard Jerneborg (M).
- Tidigare 2:e ersättaren för Moderata Samlingspartiet, Tord Hjalt, uppflyttas ett
steg som 1:e ersättare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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BUN § 11

Dnr BUN 2012.11:609

Information från verksamheterna
Ärendebeskrivning
Information angående
 Utkast till broschyr avseende e-tjänster inom barnomsorg
 Resultat av arbetsmiljöenkät avseende alla kommunens anställda under
oktober 2011
 Förslag till nytt internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet har
remitterats till nämnden för yttrande senast den 31 mars
 Elev på Pilängskolan har blivit uttagen att representera Sverige i den internationella EUSO-finalen
 Elev på Bjärehovskolan blev 11:a i en riksfinal avseende högstadiets matematiktävling
 Beställning ska ske av två paviljonger vid Emils förskola
 Skolinspektionen kommer att inleda en tillsyn av Lomma kommun under
hösten 2012
 Lomma kommun har fått en begäran om yttrande från Skolinspektionen angående en anmälan avseende frånvaro och information till hemmet
(Dnr BUN2012:54.612)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen
----------------------------
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BUN § 12

Dnr BUN 2012:11.609

Övrigt
Ärendebeskrivning
Ann-Charlotte Faleberg (FP) aktualiserar investeringsbehov för inredning till ny
idrottshall vid Karstorpskolan så att detta bevakas.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera synpunkten
-------------------------------------------
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Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 13

s. 26 (30)

2012-02-14
Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av inkomna skrivelser
Kommunfullmäktige: Fastställande av budget innefattande budget för år 2012
samt plan för ekonomin för åren 2013-2014. Bemyndigande till kommunstyrelsen
dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån, omsättande av
lån samt tecknande av borgen Fastställande av skattesats för år 2012. Överföring
av ansvaret för integrationsverksamheten från kommunstyrelsen till socialnämnden
Kommunfullmäktige: Godkännande av avsägelse från Ulrika Johansson (S) avseende uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval i
anledning härav för tiden t.o.m. 2014-12-31
Kommunstyrelsen: Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i
kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen år 2012
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Fastställelse av tidplan för arbetsutskottets uppföljning år 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Förslag till nytt internhyressystem och inrättande
av balansräkningsenhet.
Skolverket; Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna; Ansökan 2012
och uppföljning 2011
Skolverket: Statsbidrag Förskolelyftet höstterminen 2011
Skolverket: Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
Skolverket: Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning
Skolverket: Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
Skolinspektionen: Inspektion av kommunernas rutiner för klagomålshantering
Skolinspektionen: Tillsyn i Lomma kommun
Regeringskansliet: Skapande skola – en satsning på mer kultur i skolan!
Sveriges Kommuner och Landsting: Lärarlyftet II Cirkulär 12:4
Arbetsmiljöverket: Resultat av inspektionen på Karstorpskolan

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 27 (30)

SCB: Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg
Kulturrådet: Information inför ansökan av bidraget Skapande skola för läsåret
2012/2013
Migrationsverket: Ansökan om ersättning för utbildning m.m. av asylsökande
barn m.fl. grundskola
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2012-02-14

BUN § 13

Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av inkomna skrivelser forts.
Migrationsverket: Ansökan om ersättning för utbildning m.m. av asylsökande
barn m.fl. gymnasieskola
Malmö Högskola: Ekonomiska redovisning för partnerskolor, lärarutbildningen
Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse: Stipendier för utveckling av
undervisning
Forskare vid högskola: Undersökning om användning av programvaror och ITutrustning i kommunernas skolor
Polismyndigheten: Mordbrand i Strandpaviljongens förskola
NN: Ansökan om godkännande som verksamhetsutövare för pedagogisk omsorg i
enskild regi- pedagogisk omsorgsverksamhet
NN: Ansökan om godkännande som verksamhetsutövare för pedagogisk omsorg i
enskild regi- familjedaghem
Johan Cederfjäll: Avsägelse som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Kommunala Handikapprådet: Protokoll 2011-12-06
JSM Telefront: Rapport - Servicemätning via telefon och e-post
SKL: Rapport - Kommunens kvalitet i korthet
SCB: Rapport - Medborgarundersökning hösten 2011
(Dessa tre rapporter har Lomma kommun deltagit i och finns på Intranät och hemsidan)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Inkomna skrivelser noteras
--------------------------------------------

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 28 (30)

2012-02-14

BUN § 14

Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottet: Fastställande av bidrag till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem
Arbetsutskottet: Fastställande av interkommunal ersättning för år 2012 till förskolor, förskoleklasser, grundskolor och fritidshem
Arbetsutskottet: Fastställande av bidrag till enskild pedagogisk omsorg
Arbetsutskottet: Fastställande av interkommunal ersättning för år 2012, gymnasieskolans introduktionsprogram
Delegationsbeslut nr 1- 16 från enheterna Karstorp, Löddesnäs samt Resurs- och
Lärcentrum och utbildningschef Kerstin Ferbas
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delegationsbesluten noteras
------------------------------------------

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2012-02-14

BUN § 15

Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av synpunkter och förslag – in- och utgående skrivelser
NN: Mer pengar till skolan
NN: Lightprodukter till skolbarn
NN: Beröm angående kost
NN: Livsmedelsverkets råd är omoderna
NN: Barngruppernas storlek
NN: Lärare går med mössa inomhus dagtid. Förebild?
NN: Kost – vill ej ha kemiskt framställt margarin och vattenmjölk
NN: Kost
NN: När får barnen bra fungerande datorer
NN: Datorer till eleverna
NN: Tusentals barn skadas i svenska förskolor
NN: Man får inte bli dumsnål
NN: Datorer & Berlin
NN: Barngrupperna Bjerehovs förskola
NN: Matsalen på Bjärehovskolan räcker inte till
NN: Säkerhet i skolan
NN: Bedömning i skolan
NN: Mellanstadiet – flytning av elever
NN: Planerna för Alléskolan
NN: Karstorpskolan åk 5 och 6
NN: Alléskolan – flytt?
NN: Skoldatorer till alla elever
NN: Skola – Flytt - Information
NN: Karstorpskolan
Utdragsbestyrkande

s. 29 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 30 (30)

NN: Datorer till skolelever
NN: Dator främjar kunskapsintaget
NN: Datorer i skolan
NN: Standardsvar
NN: Datorer
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 15

2012-02-14
Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av synpunkter och förslag – in- och utgående skrivelser forts.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Synpunkter och förslag – in- och utgående skrivelser noteras.
-------------------------------------------------------------------------

Utdragsbestyrkande

