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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN§ 73

s. 3 (41)

2013-08-27
Dnr BUN 2013:40.609

Information om det kommunala informationsansvaret
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2013-05-28 (BUN § 69)
att redovisa för nämnden hur det kommunala informationsansvaret hanteras.
Cecilia Jönsson, rektor på Resurs- och Lärcentrum informerade nämnden om arbetet
med det kommunala informationsansvaret. Det innebär att kommunen har skyldighet
att hålla sig informerade om sysselsättningen hos ungdomar mellan 16-19 år som inte
går i gymnasieskolan. I Lomma kommun omfattar det ansvaret ca 40 ungdomar .
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 74

s. 4 (41)

2013-08-27
Dnr BUN 2013:40.609

Information om Matematiklyftet
Ärendebeskrivning
Anna Gullberg redovisade för nämnden om Matematiklyftet. Matematiklyftet är en
fortbildningsinsats för lärare som undervisar i matematik och det syftar till ökad måluppfyllelse genom ökad kvalitet i undervisningen. Huvudsakligen görs det genom en
webresurs och lärportal och lyftet är tillgängligt för förskola upp till gymnasiet.
Lomma kommun var delaktiga i utprovningsomgången 2012 och för kommande läsår omfattar den större delen av Lomma kommuns skolor.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 75
BUNAU § 53

s. 5 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:214.214

Yttrande över ”Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma,
Lomma kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för området Vinstorp 38:6 m fl, Lomma (Karstorpskola).
Detaljplanen syftar till att göra en översyn av markanvändningen och ge utrymme för
skolans framtida lokalbehov samt åtgärder för att förbättra trafiksituationen.
Planförslaget innefattar:
• kvartersmark för skol- och idrottsändamål, parkering, bostäder samt handel,
• allmän platsmark för park, gata, angöring och parkering,
• byggrätter för skolans utbyggnadsbehov.
Planområdet omfattar drygt 9 ha. och ligger i sydöstra delen av Lomma tätort och utgörs av fastigheterna: Vinstorp 38:4-6, Vinstorp 37:1 (livsmedelsbutik), del av Vinstorp 40:1, Karstorp 22:1 (Kompassgatan 7), del av Karstorp 27:3.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse 2013-07-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Plan- och genomförandebeskrivning
Yttrande
Antalet elever i Lomma kommun har ökat med nästan 400 mellan åren 2006 och
2012. Från år 2012 till år 2021 visar fastställd befolkningsprognos fortsatt ökning,
med ytterligare cirka 800 elever. Härefter kan en försiktig återgång noteras. Elevökningen är störst i södra kommundelen. Elevökning innebär att nya skolor byggts och
ytterligare skolor planeras. Ökningen medför också behov av hallytor.
I det planeringsarbete som genomförts, vad gäller bedömning av behov avseende
tillkommande skol- och hallytor, har lämplig lokalisering och tillgång till mark diskuterats. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ser därför att det är bra
att skapa förutsättningar för framtida utbyggnadsbehov. Förvaltningen välkomnar
därför den detaljplan som föreslås.
I all detaljplanering i områden där barn och ungdomar vistas är god trafiksäkerhet av
mycket stor betydelse. Förvaltningen noterar därför med glädje att förslaget till detaljplan särskilt syftar till skapa en förbättrad trafiksituation.
Utdragsbestyrkande
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BUN § 75
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2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013: 214.214

Yttrande över ”Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma,
Lomma kommun” forts.
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande över förslaget till detaljplan för
Vinstorp 38:6 m fl, Lomma (Karstorpskola), enligt ovan, till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Översänder yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl, Lomma (Karstorpskola), enligt ovan, till kommunstyrelsen.
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Översända yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl, Lomma (Karstorpskola), enligt ovan, till kommunstyrelsen.
_______________________________________________

Utdragsbestyrkande
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BUN § 76
BUNAU § 54

s. 7 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:215.214

Yttrande över ”Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 40:1 m fl i Lomma,
Lomma kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för området Vinstorp 40:1 i Lomma. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att ändra markanvändningen från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål inom del av
fastigheten Vinstorp 40:1 m.fl.
Planförslaget innefattar flerbostadshus, parkmark och parkering samt lokal- och huvudgata. Planområdet omfattar 1,20 ha.
Planområdet är beläget i östra delen av Lomma tätort och avgränsas
- i norr av kommunalt grönområde med gång- cykelstråk
- i väster av parkområde och område med friliggande hus
- i söder av område med flerbostadshus samt friliggande hus
- i öster av område med flerbostadshus och parkmark
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-07-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
- Plan- och genomförandebeskrivning
Yttrande
(De sidoreferenser som görs nedan avser alla plan- och genomförandebeskrivningen för rubricerat
planförslag. Därför kommer endast aktuell sida att anges.)

Söder om planområdet ligger Karstorps förskola, Karstorpskolan och Karstorpshallen. Norr om området finns Smultronställets förskola. Detta innebär många barn
och ungdomar rör sig i och runt planområdet. God trafiksäkerhet är därför mycket
viktigt.
Förslaget till plan innebär en tillkommande bebyggelse på 50 – 60 lägenheter (10)
och fordonstrafiken antas öka med högst 200 fordonsrörelser per dag. (14) Denna
ökning bedöms som marginell. (18)

Utdragsbestyrkande
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2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:

Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 40:1 m fl i Lomma, Lomma kommun forts.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid välkomnar det gång- och cykelstråk som planeras längs den östra sidan av Alnarpsvägen, inom nuvarande gatuområde (14) och ser att denna anpassning kan vara ett sätt öka trafiksäkerheten när fler
bostäder byggs i området. Förvaltningen har, utöver att understryka betydelsen av
god trafiksäkerhet i omkring planområdet, ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinstorp 40:1, m fl i Lomma.
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande över förslaget till detaljplan för
Vinstorp 40:1, m fl i Lomma, enligt ovan, till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Översänder yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 40:1, m fl i Lomma,
enligt ovan, till kommunstyrelsen.
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Översända yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 40:1, m fl i Lomma,
enligt ovan, till kommunstyrelsen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 9 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:193.600

Förslag till yttrande remiss ”Miljömål för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Miljömålsarbetet har inletts genom att ta fram föreliggande dokument som beskriver
miljötillståndet i kommunen och ger förslag på lokala mål, åtgärder och uppföljning.
Redan antagna miljömål och åtgärder har samlats i ett dokument för att kunna överblickas i sin helhet. Det har också föreslagits nya lokala miljömål, åtgärder och indikatorer för sju av den nationella miljömål som tidigare saknat lokala miljömål. Miljömålen ”Giftfri miljö” och ” God bebyggd miljö” har kompletterats med ytterligare
lokala miljömål, åtgärder och indikatorer. Utöver detta har också en ”Kunskapsdel”
tagit fram med bakgrund i faktaunderlag till alla den 15 miljömål som kommer i fråga för Lomma kommun.
Övergripanden syften med att upprätta ett miljödokument är att visa hur kommunen
medverkar till att uppnå de nationella och regionala miljömålen. Programmet anger
också inriktningen för kommunens miljöarbete och ska på så sätt vara ett underlag
för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag.
Dokumentet är uppbyggt av två delar, en Miljö- och genomförandedel där mål, åtgärder och indikatorer beskrivs i korthet i en enkle lista samt en ”Kunskapsdel” med
bakgrund och underlag för respektive miljömål. De miljömål och åtgärder som finns
i redan antagna dokument – Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun
2008-2016, Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 2010 – 2020, Energiplan
mer energistrategi för Lomma kommun 2009 – 2012 och Avfallsplan 2012 – 2015
för Lomma kommun – har lyfts in i ”Mål och genomförandedelen”. Tanken på sikt är
att relationen till övriga miljömålsdokument ska förenklas och gå mer ”i takt”.
Planledningsgruppen har remitterat förslaget till miljömål för Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-08-05 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
- Förslag till miljömål- Del a Mål och genomförande och Del b Kunskapsdel
Yttrande
Miljö- och genomförandedel, där mål och åtgärder beskrivs har, under hösten 2012,
remitterats till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids för yttrande. Förvaltningen konstaterade då och understryker också nu att det är bra att samla miljömålen i ett dokument. Det är också bra med en kunskapsdel, som ge möjlighet till
Utdragsbestyrkande
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2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:193.600

Förslag till yttrande remiss ”Miljömål för Lomma kommun” forts.
fördjupning, och en del där aktuella mål har samlats och redovisas i sin helhet. Förvaltningen uppskattar även den sammanställning som gjorts av de mål som särskilt
berör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
När det gäller Giftfri miljö – mål 4.5 - Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter – anges som åtgärd (4.5.1) att Senast 2014 ska ekologisk mat i kommunens
verksamheter ha ökat till 25 procent av inköpen. Förvaltningen vill i detta sammanhang peka på betydelsen av att, i dokumentet, notera åtgärdens ekonomiska konsekvenser, vilket kan innebära ett ökat medelsbehov.
Förvaltningen har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till miljömål för Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag.
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande över förslaget till miljömål för
Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag till planledningsgruppen.
Arbetsutskottets handläggning/Yrkande
Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar bifall till förvaltnings förslag till yttrande med
tillägget angående åtgärd (4.5.1) att hänvisa till barn- och utbildningsnämndens mål
enligt nämndsplanen, gällande att andelen inköpt ekologisk mat ska öka med det nationella målet som riktpunkt och utifrån vad de ekonomiska ramarna medger.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:
Miljö- och genomförandedel, där mål och åtgärder beskrivs har, under hösten 2012,
remitterats till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids (UKFförvaltningen) för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden konstaterade då och understryker också nu att det är bra att samla miljömålen i ett dokument. Det är också
bra med en kunskapsdel, som ge möjlighet till fördjupning, och en del där aktuella
mål har samlats och redovisas i sin helhet. Barn- och utbildningsnämnden uppskattar
även den sammanställning som gjorts av de mål som särskilt berör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 77
BUNAU § 56

s. 11 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:193.600

Förslag till yttrande remiss ”Miljömål för Lomma kommun” forts.
När det gäller Giftfri miljö – mål 4.5 - Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter – anges som åtgärd (4.5.1) att ”senast 2014 ska ekologisk mat i kommunens
verksamheter ha ökat till 25 procent av inköpen”. Barn- och utbildningsnämnden vill
i detta sammanhang hänvisa till sitt befintliga nämndsmål 3.3 att ”inköp av ekologisk
mat ska öka med nationella målet som riktpunkt” samt peka på betydelsen av att, i
dokumentet, notera åtgärdens (4.5.1) ekonomiska konsekvenser, vilket kan innebära
ett ökat medelsbehov.
Barn- och utbildningsnämnden har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till
miljömål för Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag.
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar nämnden om de beslut som kultur- och fritidsnämnden har
diskuterat och fattat i ärendet vid sitt sammanträde dagen innan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:
Miljö- och genomförandedel, där mål och åtgärder beskrivs har, under hösten 2012,
remitterats till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids (UKFförvaltningen) för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden konstaterade då och understryker också nu att det är bra att samla miljömålen i ett dokument. Det är också
bra med en kunskapsdel, som ge möjlighet till fördjupning, och en del där aktuella
mål har samlats och redovisas i sin helhet. Barn- och utbildningsnämnden uppskattar
även den sammanställning som gjorts av de mål som särskilt berör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
När det gäller Giftfri miljö – mål 4.5 - Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter – anges som åtgärd (4.5.1) att ”senast 2014 ska ekologisk mat i kommunens
verksamheter ha ökat till 25 procent av inköpen”. Barn- och utbildningsnämnden vill
i detta sammanhang hänvisa till sitt befintliga nämndsmål 3.3 att ”inköp av ekologisk
mat ska öka med nationella målet som riktpunkt” samt peka på betydelsen av att, i
dokumentet, notera åtgärdens (4.5.1) ekonomiska konsekvenser, vilket kan innebära
ett ökat medelsbehov.
Barn- och utbildningsnämnden har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till
miljömål för Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag.
_______________________________________________
Utdragsbestyrkande
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2013-08-13
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Förslag till yttrande remiss ”Parkeringsnorm för Lomma kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av parkering och kan i detaljplan ange var parkeringsplatser ska anordnas. Fastighetsägare har sedan skyldighet att lösa parkeringsbehovet för den verksamhet som ska bedrivas i fastigheten.
Parkeringsnormen ska fungera som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav
vid bygglov.
Lomma kommun har inte tidigare haft något samlat dokument för parkeringsnormer
utan normer har tagits fram vid behov vid nya projekt. Syftet med en parkeringsnorm
är att förebygga och minska problem med otillräcklig bil- och cykelparkering och att
skapa bra tillgänglighet. Denna kommuntäckande parkeringsnorm ska fungera som
stöd för tjänstemännens arbete och göra bedömningen av parkeringsbehovet enklare.
Planledningsgruppen har beslutat remittera förslag till parkeringsnorm för Lomma
kommun(PLG § 19/13).
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-05 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Skrivelse ”Förslag till parkeringsnorm för Lomma kommun” från planledningsgruppen
Yttrande
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid understryker betydelsen av trafiksäkerhet och tillgänglighet till kommunens verksamhetslokaler och samlingssalar.
Förvaltningen noterar att parkeringsnormerna är vägledanden och anger minikrav
och att detta medger att särskilda överväganden, utöver föreslagna normer, kan göras. Om det innebär förbättrad tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet för barn, ungdomar och besökare som tar sig till och från kommunens verksamheter och anläggningar har förvaltningen ingenting att erinra mot aktuella parkeringsnormer.
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrandet över parkeringsnorm för
Lomma kommun, till planledningsgruppen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Yttra sig över parkeringsnorm för Lomma kommun, till planledningsgruppen enligt
ovan.
_______________________________________________
Utdragsbestyrkande
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Förslag till yttrande remiss ”Parkeringsnorm för Lomma kommun” forts.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Yttra sig över parkeringsnorm för Lomma kommun, till planledningsgruppen enligt
ovan.
_______________________________________________

Utdragsbestyrkande
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Taxa för uthyrning av skollokaler
Ärendebeskrivning
Under 2012 beslutade kommunstyrelsen att införa ett nytt internhyressystem. Systemet innebär bland annat att kostnaderna för lokaler i kommunens verksamhet förs ut
på respektive förvaltning, och att ramen för 2013 täcker de nuvarande kostnaderna.
För 2014 och 2015 kommer ramen att minskas med 500 tkr per år, sammanlagt 1
mkr. Detta för att motivera verksamheten att, på olika sätt, hålla sina lokaler tillgängliga för föreningar och privatpersoner, på tider där det inte kolliderar med ordinarie
verksamhet. På så sätt skulle verksamheten kunna skaffa sig extra intäkter för att
kompensera den minskade ramen, och allmänheten skulle kunna få ökad tillgång till
lokaler för olika ändamål.
Kommundirektör Jan Solmér fick i samband med beslutet om nytt internhyressystem
i uppdrag att aktivt arbeta med denna så kallade incitamentsdel. Det visar sig dock att
nuvarande taxa för lokaler ger vissa föreningar undantag från avgift, vilket innebär
att användandet av till exempel skollokaler blir helt kostnadsfritt och därmed inte
skapar de incitament som efterlystes. Av den anledningen behöver nuvarande taxa
ses över och ändras i vissa delar.
Kommundirektören har givit förvaltningschef Eva Albihn i uppdrag att ta fram ett
förslag till revidering av gällande lokaltaxa, så att det ger de incitament för lokaluthyrning som avsågs i internhyresbeslutet. I utredningen ligger fokus på uthyrning av
kommunala lokaler. Detta innebär att idrottsplatser inte omfattas av materialet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-08-09 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
- Taxa L.33 fastställd 2003-11-27
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden:
– Föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige revidera gällande
taxa för uthyrning av skollokaler - L. 33 - från och med 2014-01-01 genom att:
Anpassa nuvarande taxa för uthyrning av skollokaler med mera (L. 33), så att 0-taxa
inte gäller för uthyrning av specialsalar och skolmatsalar i kommunens skolor.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

s. 15 (41)

2013-08-27
2013-08-13

BUN § 79
BUNAU § 47

Dnr BUN 2013:58.600

Taxa för uthyrning av skollokaler forts.
Nuvarande taxa för uthyrning av skollokaler med mera (L. 33), kompletteras med
taxa för uthyrning av förskolelokaler.
Taxa L. 33 kompletteras med reglering som möjliggör att depositionsavgift tas ut vid
uthyrning av specialsal, matsal, lokal i förskoleverksamheten, enligt bilaga – Taxa L.
33.
Reglering av depositionsavgift fastsälls så att återbetalning av avgiften sker efter uthyrningen, om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått, enligt bilaga
– Taxa L. 33.
Avgifter för uthyrning av lokaler i skollokaler med mera samt förskolor (L. 33) anpassas till de kostnader som är förenade med uthyrningen, enligt bilaga – Taxa L. 33.
– Ger förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att presentera särskild uppföljning, analys och redovisning av aktuella hyresintäkter, så att nämnden
kan följa utvecklingen och utvärdera resultatet av de justeringar i taxan som gjorts.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden:
– Föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige revidera gällande
taxa för uthyrning av skollokaler - L. 33 - från och med 2014-01-01 genom att:
Anpassa nuvarande taxa för uthyrning av skollokaler med mera (L. 33), så att 0-taxa
inte gäller för uthyrning av specialsalar och skolmatsalar i kommunens skolor.
Nuvarande taxa för uthyrning av skollokaler med mera (L. 33), kompletteras med
taxa för uthyrning av förskolelokaler.
Taxa L. 33 kompletteras med reglering som möjliggör att depositionsavgift tas ut vid
uthyrning av specialsal, matsal, lokal i förskoleverksamheten, enligt bilaga – Taxa L.
33.
Reglering av depositionsavgift fastsälls så att återbetalning av avgiften sker efter uthyrningen, om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått, enligt bilaga
– Taxa L. 33.

Utdragsbestyrkande
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2013-08-27
2013-08-13

BUN § 79
BUNAU § 47

Dnr BUN 2013:58.600

Taxa för uthyrning av skollokaler forts.
Avgifter för uthyrning av lokaler i skollokaler med mera samt förskolor (L. 33) anpassas till de kostnader som är förenade med uthyrningen, enligt bilaga – Taxa L. 33.
– Ger förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att presentera särskild uppföljning, analys och redovisning av aktuella hyresintäkter, så att nämnden
kan följa utvecklingen och utvärdera resultatet av de justeringar i taxan som gjorts.
Bilaga
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Fredrik Högberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid för förtydligande och refererar till kultur- och fritidsnämndens taxetilllämpning vid pensionärsföreningars nyttjande av medborgarhuset i Bjärred.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Återremittera ärendet till förvaltningen för beredning av förtydligande i ärendet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2013-08-27
2013-08-13

BUN § 80
BUNAU § 46

Dnr BUN 2013:241.007

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern
kontroll.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-08 § 32 fastställt reviderat reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-01-17 §
32 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll.
Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för nästkommande år senast i samband med att nämnden antar budgeten, det vill
säga normalt i augusti eller i början av september månad. Av reglementet framgår
också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att se till 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 internkontroll 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.
Specifika områden för intern kontroll 2014
Ekonomi, kommungemensamt kontrollmål
Dokument: Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, punkt 5.2
Kontrollmål: Vid negativ budgetavvikelse; Har beskrivning upprättats i kvartals- och
delårsbokslut över vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras vidtas för att få
budgeten i balans.
Delegationsbeslut: Uppföljning av delegationsbeslut.
Lokaluthyrning: Uppföljning av det intäktskrav som budgeten anger för att öka och
effektivisera lokaluthyrningen
Utdragsbestyrkande
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s. 18 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:241.007

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014 forts.
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2014 inom följande områden:
- Ekonomi
- Delegationsbeslut.
- Lokaluthyrning.
Arbetsutskottets handläggning
Utskottet diskuterade innehållet i förvaltningens förslag till handlingsplan för intern
kontroll för 2014.
Yrkande
Kristina Kinnman-Starck (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att genomföra intern kontroll gällande kostnader för beviljad ledighet inom förskolan
utanför ordinarie semesterperioder och skollov såsom höst-, sport- och påsklov med
hänsyn till kostnader som kan uppkomma.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2014 inom följande områden:
- Ekonomi: kontrollmål vid negativ avvikelse
- Delegationsbeslut.
- Lokaluthyrning.
- Kostnader för beviljad ledighet
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Nämnden diskuterar ett förtydligande av skrivningen om kostnader för beviljad ledighet.
Yrkande
Anna-Karin Davidsson (KD) yrkar att bifalla arbetsutskottets förslag men med tillägget
att det fjärde området, kostnader för beviljad ledighet ska förtydligas att gälla inom förskolan för pedagogers och barnskötares semesterledighet och tjänstledighet.

Utdragsbestyrkande
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2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:241.007

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014 forts.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Barn- och utbildningsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2014 inom följande områden:
- Ekonomi: kontrollmål vid negativ avvikelse.
- Delegationsbeslut.
- Lokaluthyrning.
- Kostnader för beviljad ledighet inom förskolan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 20 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:240.609

Förslag till verksamhetsplan 2013
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2012-05-22 (BUN § 42/12),
fastställt nämndsplan för år 2013. Planen har översänts för hörande till kommunstyrelsen, som inte har någonting att erinra mot nämndens plan(KS § 201/12).
Planen innehåller samma nämndsmål som planen för år 2012, med ett undantag. Ett
mål har tagits bort och ett mål har lagts till.
E-tjänst har införts inom barnomsorgen genom att implementering av e-tjänst för
anmälan till barnomsorg genomförts i samverkan med IT-enheten. Detta mål i
nämndsplanen har därför tagits bort i nämndsplan 2013 och målet: ”Information på
hemsidan ska utvecklas”, har tillförts. I övrigt är 2012 och 2013 års nämndsplaner
lika.
Förvaltningen överlämnar därför verksamhetsplan för 2013, med samma lydelse som
motsvarande plan för år 2012, för hörande, till barn- och utbildningsnämnden. Den
nya verksamhetsplanen har dock kompletterats med ett verksamhetsmål i korrespondens det nya målet i nämndsplanen.
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden har, efter hörande, ingenting att erinra mot verksamhetsplan för 2013.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra mot verksamhetsplan för 2013.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra mot verksamhetsplan för 2013.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 21 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:244:600

Införande av nytt resursfördelningssystem inom för- och grundskoleverksamheten
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden gav under 2012 förvaltningschefen i uppdrag att arbeta
fram en ny resursfördelning för Lomma kommuns för- och grundskoleverksamhet. Orsakerna till detta är flera. Den nu gällande resursfördelningen har använts av verksamheten under många år, verksamheten har expanderat kraftigt, behov av nya synsätt utifrån lagstiftning, medborgare och övrig omvärld och behov av en tydligare
ekonomistyrning är tungt vägande orsaker.
Ett väl fungerande resursfördelningssystem ska vara enkelt, konsekvent, transparent,
behovsstyrt och förutsägbart. Fördelningen av resurser bör, så långt det är möjligt, göras på objektiv grund och upplevas som rättvist och likvärdigt. Ur ett huvudmannaperspektiv ska en väl fungerande resursfördelningsmodell säkerställa att alla barn och
elever ges lika goda förutsättningar och villkor för att nå verksamhetens mål. Resursfördelningsmodellen behöver kontinuerligt följas upp och revideras.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-08-19 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en ny resursfördelningsmodell
inom för- och grundskoleverksamheten att gälla fr.o.m. 2014-01-01. Övergångsbestämmelser kan komma att behöva tas fram för vårterminen 2014. Den nya resursfördelningen tar hänsyn till nuvarande fördelning med förändringarna:
1. Förändrad relation mellan förskola och grundskola
2. Förändrad relation av resurser mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem
3. a) Oförändrad relation av resurser i förskolan mellan år 1-5
b) Förändrad relation av resurser inom grundskola årskurs 1-9
c) Oförändrad relation av resurser inom fritidshem mellan år 6-12
4. Oförändrad relation av resurser mellan heltid och deltid i förskola
5. Förändrad relation av resurser i tillägg. De tillägg som görs tar hänsyn till:
Socioekonomiska faktorer, små skollokaler, ersättning för externa barn, kostnad
för nyanlända barn/elever och kostnad för tillkommande barn.
Arbetsutskottets handläggning
Ekonomisamordnaren informerar utskottet om ärendet.
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s. 22 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:244:600

Införande av nytt resursfördelningssystem inom för- och grundskoleverksamheten forts.
Arbetsutskottets beslut
– Överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Förvaltningschefen och ekonomisamordnaren föredrar för nämnden om arbetet med att
utforma en modell för resursfördelning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Införa en ny resursfördelningsmodell enligt förslag från förvaltningen för att inom
för- och grundskoleverksamheten gälla fr.o.m. 2014-01-01. Övergångsbestämmelser
kan komma att behöva tas fram för vårterminen 2014. Den nya resursfördelningen tar
hänsyn till nuvarande fördelning med förändringarna:
4. Förändrad relation mellan förskola och grundskola
5. Förändrad relation av resurser mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem
6. a) Oförändrad relation av resurser i förskolan mellan år 1-5
b) Förändrad relation av resurser inom grundskola årskurs 1-9
c) Oförändrad relation av resurser inom fritidshem mellan år 6-12
4. Oförändrad relation av resurser mellan heltid och deltid i förskola
5. Förändrad relation av resurser i tillägg. De tillägg som görs tar hänsyn till:
Socioekonomiska faktorer, små skollokaler, ersättning för externa barn, kostnad
för nyanlända barn/elever och kostnad för tillkommande barn.
_______________________________________________

Utdragsbestyrkande
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s. 23 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013: 133.040

Förslag till budget för 2014 samt plan för ekonomin 2015-2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2013-04-03 (KS § 42/13), beslutat fastställa preliminära ramar för åren 2014 – 2016. Respektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen 2013-04-24, presenterat konsekvenserna av de preliminära ramar som
kommunstyrelsen fastställt. Kommunstyrelsen har 2013-05-22 (KS § 96/13) fastställt
slutliga ramar för 2014 och planeringsramar 2015 – 2016. Från år 2014 har hyreskostnaden tillförts ramen. I anvisad ram finns för samtliga år ett belopp upptaget som
anger storleken på den lokaleffektivisering som ska genomföras, bland annat genom
uthyrning av lokaler.
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottssammanträde 2013-06-11 informerade förvaltningen nämnden om anvisningarna för budgetarbetet och nyheter för
årets process. Nämnderna ska senast 2013-09-04 lämna budgetförslag inom ram.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om budgeten vid sitt sammanträde 28 november
2013.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-21 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Budgetram 2013-2016, extern nettobudgetram inklusive lokalkostnader
– Sammanställning, budgetförslag 2014-2016
– Förslag till verksamhetsförändringar och finansiering budgetförslag 2014
– Karstorp om/tillbyggnad drift
– Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016: Kostverksamhet
– Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016: Gymnasieskola och vuxenutbildning
– Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016: För-, grundskoleverksamhet
Arbetsutskottets handläggning
Utskottet beslutar att ge möjlighet till Jessika Heskebeck, Lärarförbundet och Ulf
Andersson, Lärarnas riksförbund (LR) att närvara vid ärendet.
Förvaltningen föredrar ett preliminärt förslag till budget för 2014 och för planeringsramar för 2015-2016. Förvaltningschefen informerar om att budgetförslag från förvaltningen ska läggas på ram vid årets budgetarbete. Förvaltningen uppmärksammar
utskottet att de gör redaktionella ändringar i materialet innan nämndsammanträdet.
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BUNAU § 45

s. 24 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:133.040

Förslag till budget för 2014 samt plan för ekonomin 2015-2016 forts.
Arbetsutskottets beslut
– Överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Förvaltningschefen redogör för nämnden om planeringsdirektiven för årets budgetarbete
och förändringar inom ram.
Yrkande
Fredrik Högberg (S) yrkar bifall till förslaget till budget med följande tre tilläggsändringar i budgeten:
Budgeten ökas med 5 000 tkr till ökad personaltäthet samt minskade barngrupper.
Resursfördelningen ska ske så att förskolegrupperna har högst 13 barn i småbarngrupperna och 18 barn i syskongrupperna och att F-3 ska ha högst 22 elever i klasserna.
Budgeten ökas med 500 tkr för att andelen ekologisk odlad mat ska nå det nationella
målet under 2014.
Budgeten minskas med 300 tkr för avskaffande av vårdnadsbidraget.
Anna-Karin Davidsson yrkar bifall till förslaget till budget och avslag på de tre tilläggsyrkandena från Fredrik Högberg (S).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget till budget för 2014 samt plan för ekonomin
2015-2016 varefter nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer sedan Fredrik Högberg (S) tilläggsyrkanden och Anna-Karin Davidssons (KD) avslagsyrkanden mot varandra varefter nämnden bifaller Anna-Karin Davidssons (KD) yrkanden.
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2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:133.040

Förslag till budget för 2014 samt plan för ekonomin 2015-2016 forts.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Fastställa förslag till budget för 2014 samt plan för ekonomi 2015-2016 och överlämna
förslaget till kommunstyrelsen.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fredrik Högberg (S) och Bengt Everlund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Högbergs (S) yrkanden.
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s. 26 (41)

2013-08-27
Dnr BUN 2013:264.619

Ramförskjutning från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden bedriver kultur- och fritidsnämnden
fritidshemsverksamhet i form av fritidsklubb. Under hösten 2014 påbörjas ytterligare
en fritidsklubb i den södra kommundelen på enhet Karstorp. Kultur- och fritidsnämndens årliga externa nettokostnad beräknas bli 440 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-22 från förvaltningschefen
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en ramförskjutning av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och
fritidsnämnden motsvarande en delårseffekt på 190 tkr år 2014, och en helårseffekt
på 440 tkr 2015 och framåt.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Föreslå kommunfullmäktige en ramförskjutning av externa budgetmedel från barn- och
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden motsvarande en delårseffekt på 190
tkr år 2014, och en helårseffekt på 440 tkr 2015 och framåt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 27 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:97.042

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Information föreligger avseende ekonomisk uppföljning fram till och med 2013-07-31.
Beslutsunderlag
– Ekonomisk rapport 2013-01-01–2013-07-31 från förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid
Arbetsutskottets beslut
– Överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen informerar nämnden om innehållet i den ekonomiska
rapporten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Godkänna månadsrapporten till och med 2013-07-31 och överlämna den till kommunstyrelsen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2013-08-27
Dnr BUN 2013:133.040

Redovisning av konsekvensbeskrivningar från skolområdena
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat konsekvensbeskrivningar från skolområdena och som områdescheferna rapporterat in till förvaltningen.
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Förvaltningschefen och utbildningschefen informerade nämnden om de konsekvensbeskrivningar som kommit från skolområdena.
Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar att ge förvaltningen uppdraget att följa
utvecklingen i ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
– Ge förvaltningen i uppdrag att följa ärendet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 87
BUNAU § 52

s. 29 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:221.600

Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2013-06-14 beslut om en ramöverenskommelse om samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar
att utveckla psykisk ohälsa. Kommunförbundet Skånes styrelse rekommenderar sina
medlemskommuner att politiskt anta denna överenskommelse. Det är både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i respektive kommun som har att fatta
beslut om ramöverenskommelsen.
Från 1 januari 2010 är kommunerna skyldiga att ingå överenskommelser gällande
psykisk funktionsnedsättning enligt hälso- och sjukvårdslagen 8 a § och socialtjänstlagen 5 kap 8 a §. Beslutet om ramöverenskommelsen som barn- och utbildningsnämnden fattar är ett av två grundkrav för att kommunerna i Skåne och Region Skåne ska ha möjlighet att ta del av de prestationsbaserade statsbidragen för 2013. Syftet
med överenskommelsen är att tydliggöra parternas gemensamma avsikt att bedriva
och utveckla samverkan och samarbetet mellan regionala och kommunala verksamheter. Den regionala ramöverenskommelsen är tänkt att följas av lokala överenskommelser som ska reglera samverkan och dessa lokala överenskommelser bör revideras årligen.
Ramöverenskommelsen för barn- och utbildningsnämndens del berör målgruppen
barn och ungdomar under 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelsen delar upp ansvaret mellan Region Skåne och kommunerna där nämndens ansvarsområde berör samverkan med
skolan i olika former. Det är framförallt elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete för elevernas utveckling som avses. Det ska finnas tillgång till medicinska,
psykologiska och psykosociala insatser genom skolläkare, skolsköterska, psykolog
och kurator. Även specialpedagogiska insatser genomförd av kompetent personal ska
kunna genomföras (Skollag 2 kap § 25). I skolan ansvarar rektor för att utredning av
särskilt stöd skyndsamt påbörjas och att stöd ges till eleven. Inom förskolan ansvarar
förskolechefen för att barnet får det särskilda stöd som den behöver.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har ingenting att erinra gentemot
överenskommelsen. Förvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden
godkänner överenskommelsen.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 87
BUNAU § 52

s. 30 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:221.600

Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa forts.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-80-04 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Ramöverenskommlese om samverkan 2013-06-10 mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner ramöverenskommelsen om samverkan
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk
ohälsa
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner ramöverenskommelsen om samverkan
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk
ohälsa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner ramöverenskommelsen om samverkan
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk
ohälsa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 88
BUNAU § 51

s. 31 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:239.600

Särskilt beslut angående förvaltningschefens möjlighet att kontrasignera handlingar samt tillägg i delegationsordningen
Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente 15 § ska nämnden besluta om vilken anställd som ska kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som nämnden fattat beslut om. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har noterat
ett behov av att komplettera 15 § i nämndens reglemente. Detta i och med ett beslut i
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-28 (BUNAU § 36) som uppmärksammade att det krävs ett särskilt beslut av nämnden vid varje tillfälle förvaltningschefen behöver kontrasignera en handling.
Beslut om reglementets utformning och om revidering av detsamma fattas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen (6 kap 32 §). Vid en större översyn av Lomma kommuns alla nämnder 1999-10-21 (KF § 148-155) beslutades om reglementets
nuvarande utformning och som sedan har reviderats fyra gånger. Vid det tillfället
fanns inte skrivningen med att förvaltningschefen ges rätt kontrasignera avtal, handlingar och skrivelser. En förvaltningschefs rätt att kontrasignera avtal, handlingar och
skrivelser har skrivits in i reglementet för flertalet andra nämnder i Lomma kommun
däribland tekniska nämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har haft den bestämmelsen i sitt reglemente sedan 2003-09-09 (KF § 93).
Denna föreslagna komplettering är inte tänkt att införlivas i nämndens reglemente nu
utan ska komplettera det fram till dess att barn- och utbildningsnämndens reglemente
är föremål för en översyn av kommunfullmäktige.
För att undvika att kontrasignering av handlingar inte är möjlig att genomföra inom
utsatt tid vid brådskande ärenden och då nämnden inte hinner fatta beslut kring
kontrasigneringen vore denna komplettering underlättande. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att förvaltningschefen och
respektive verksamhetschef(utbildningschef och kostchef) för sitt gällande verksamhetsområde ges rätt att kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer att förvaltningschefen vid förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid, utbildningschefen och kostchefen ges rätt att
jämte ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden, kontrasignera avtal,
andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 88
BUNAU § 51

s. 32 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:239.600

Särskilt beslut angående förvaltningschefens möjlighet att kontrasignera handlingar samt tillägg i delegationsordningen forts.
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschefen informerar utskottet om ett noterat behov för förvaltningschefens och
att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter. Förvaltningschefen föreslår
att” att med behörighet som anges i 12 kap 14§ i rättegångsbalken föra nämndens talan
inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt
att därvid sätta annan i sitt ställe” införs i delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer att förvaltningschefen vid förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid, utbildningschefen och kostchefen ges rätt att
jämte ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden, kontrasignera avtal,
andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden.
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer att delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden Nr 1.10, Övergripande områden kompletteras med följande lydelse med
förvaltningschefen som delegat:
att med behörighet som anges i 12 kap 14§ i rättegångsbalken föra nämndens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt att
därvid sätta annan i sitt ställe.
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer att förvaltningschefen vid förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid, utbildningschefen och kostchefen ges rätt att
jämte ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden, kontrasignera avtal,
andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden.
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer att delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden Nr 1.10, Övergripande områden kompletteras med följande lydelse med
förvaltningschefen som delegat:
att med behörighet som anges i 12 kap 14§ i rättegångsbalken föra nämndens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt att
därvid sätta annan i sitt ställe.
_______________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 89
BUNAU § 58

s. 33 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2012:246.600

Rapport angående samarbetet socialförvaltningen, fritid och skola
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerade kortfattat utskottet om samarbetet med socialförvaltningen och delredovisningen av uppdraget.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-22 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Skrivelse 2013-06-18 från socialförvaltningen
Arbetsutskottets beslut
– Överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
____________________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar nämnden om samarbetet och att det inom ramen för samarbetet kommer att äga rum en visionsdag i slutet av augusti.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
____________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 90

s. 34 (41)

2013-08-27
2013-08-13
Dnr BUN 2013:40.609

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Elevers enkätsvar kring bl.a. trygghet i skolan mm
• Utbyggnad av Karstorpskolan
• Planerad utbyggnad av Alfredshällskolan och Alfredshälls förskola
• Arbetsmiljöverket gör systematisk tillsyn av alla grundskolor
• Budget i balans
• Systematiskt kvalitetsarbetet
• Inspiration/upptakt för skolledare
• Arbetsmiljöverkets ärende Pilängskolan jämte samtliga grundskolor
• Skolinspektionens besök i oktober
• Nya medarbetare: ny rektor på Karstorpsskolan och skolintendent för norra
kommundelen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
____________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 91

s. 35 (41)

2013-08-27
Dnr BUN 2011:2.113

Fyllnadsval till arbetsutskottet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska utse enligt 16 § § i nämndens reglemente ledamöter till sitt arbetsutskott och enligt 19 § en ny ledamot av nämndens arbetsutskott då
denne avgår. Barn- och utbildningsnämnden har nu att utse en ordinarie ledamot efter
den avlidna vice ordförande Ann-Charlotte Faleberg (FP). Enligt 18 § i nämndens
reglemente har nämnden att utse en vice ordförande bland utskottets ledamöter.
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) föreslår att nämnden väljer nuvarande ersättare Yvonne Andreasson (FP) till uppdraget som ordinarie ledamot och vice ordförande av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) föreslår att nämnden väljer till uppdraget
som ersättare av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, som blir vakant vid ett
val av Yvonne Andreasson (FP) som ordinarie ledamot, Stefan Calling (FP).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Till ordinarie ledamot och vice ordförande av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för Folkpartiet liberalerna för tiden fram till 2014-12-31 väljs Yvonne
Andreasson (FP).
– Till ersättare av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för Folkpartiet liberalerna för tiden fram till 2014-12-31 väljs Stefan Calling (FP).
____________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 92

s. 36 (41)

2013-08-27
Dnr BUN 2013:40.609

Övrigt
Ärendebeskrivning
Richard Jerneborg (M) frågar nämndsledamöterna om de har några synpunkter på utformningen av stationen inför ungdomsdemokratidagen som ska ske tillsammans
med tjänstemannaombudet.
Bengt Everlund (S) berömmer utbildningschefen för dennes svarshantering i Lukas.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen och uttrycker sitt stöd till Richard Jerneborg
för dennes roll vid och inför demokratidagen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 37 (41)

2013-08-27

BUN § 93

Dnr BUN 2013:

Anmälda inkomna/avgivna skrivelser
Kommunfullmäktige: Omdisponeringar i investeringsbudgeten 2013
Kommunfullmäktige: § 41 Fyllnadsval avseende uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter avlidna Ann-Charlotte Faleberg (FP) för tiden till och med
2014-12-31
Kommunfullmäktige: Val av 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för
tiden till och med 2014-12-31 med anledning av fyllnadsval efter avlidna AnnCharlotte Faleberg (FP)
Kommunstyrelsen: Fastställande av slutliga ramar för 2014 och planeringsramar för
2015-2016
Kommunstyrelsen: Avstämning av tillväxtpost 2013 med nivåhöjning år 2014-2016
Kommunstyrelsen: Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om tilläggsanslag
Kommunstyrelsen: Rapport från barn- och utbildningsnämnden om ekonomisk avvikelse
Miljö- och byggnadsnämnden: Vinstorp 38:6 och 40:1. Föreläggande med vite avseende inomhusmiljön på Karstorpsskolan
UKF-förvaltningen: Avtal 07/601 ”Skolskjuts”
UKF-förvaltningen: Ombudgetering medel läsplattor 2013
Kommunförbundet Skåne: Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region
Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
Arbetsmiljöverket: Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Malmö kommun
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Malmö kommun, Jensen education College AB
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som ny huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet 2(f.d. JB gymnasiet i Lund) Lunds
kommun
Skolinspektionen: Uppföljning av beslut angående skolsituationen för elev vid Rutsborgsskolan i Lomma kommun
Skolinspektionen: Uppföljning av beslut angående anmälan av Bjärehovsskolan i
Lomma kommun
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 93

s. 38 (41)

2013-08-27
Dnr BUN 2013:

Anmälda inkomna/avgivna skrivelser forts.
Skolinspektionen: Asylsökande barns rätt till utbildning – nationell sammanställning
från flygande inspektion
Skolinspektionen: Återkallande av godkännande, 34-2013:3476
Skolinspektionen: Återkallande av godkännande, 34-2013:3578
Skolverket: Beslut extra tilldelning platser yrkesvux 2013-08-21
Skolverket: Skolverkets beslut om statsbidrag för karriärtjänster bidragsåret 2013
Skolverket: Påminnelse: Möjligheten att ansöka om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Skolverket: Bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever
Skolverket: Skolverkets lägesbedömning 2013
Skolverket: Skolverkets beslut om statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2013
Socialstyrelsen: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar
Förvaltningsrätten i Malmö: Meddelad dom den 24 juni 2013 som avslår överklagandet av barn- och utbildningsnämndens beslut den 2 maj 2013 om placering av
elever i förskoleklass höstterminen 2013
Förvaltningsrätten i Malmö: Meddelad dom den 24 juni 2013 som avslår överklagandet av barn- och utbildningsnämndens beslut den 2 maj 2013 om placering av
elever i förskoleklass höstterminen 2013
Förvaltningsrätten i Malmö: Beslut den 31 maj 2013 om avskrivning av målet om
överklagande av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 2 maj
2013
Länsstyrelsen Skåne: Överklagande av beslut om detaljplan för del av Bjärred 43:1
m fl(Alfredshällskolan), Lomma kommun
Länsstyrelsen i Skåne: Överklagan till mark- och miljödomstolen avseende detaljplan
för del av Bjärred 43:1 m fl. Enligt beslut i Länsstyrelsen i Skåne län 12 juli 201308-21
Länsstyrelsen Skåne: Överklagande till mark- och miljödomstolen av beslut om detaljplan för del av Bjärred m fl. (Alfredshällskolan) Lomma kommun
Stockholm stad, utbildningsförvaltningen: Förändring av rutinen för utbetalning av
programpeng/ersättning
Advokatfirman Carler: Angående JB Education m.fl. i konkurs
Arvsfondsdelegationens kansli: Arvsfondsbloggen.se
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 39 (41)

2013-08-27

BUN § 93

Dnr BUN 2013:

Anmälda inkomna/avgivna skrivelser forts.
Bonus presskopia: Förlängning av avtal om kopiering i skolorna
Fria Läroverken i Sverige AB/JB[Mitt/Syd] Gymnasiet AB:s konkursbo: Angående
elevpeng för JB Gymnasiet Malmö
Thorengruppen AB: Extern granskning elevpeng – frågor angående budgettunderskott gymnasieskola
Tord Hjalt: Avsägelse av förtroendeuppdrag
Eva Albihn och Kerstin Ferbas: Svar till Alfredshällsförälder
Kerstin Ferbas: Klassammanslagningen från åttan till nian på Pilängskolan
Kerstin Ferbas: Skolbyte till annan kommun
Kerstin Ferbas: NN: Skolskjuts/Skolbil
Kerstin Ferbas: Tung järnvägstrafik Lomma
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av de inkomna och avgivna skrivelserna.
____________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 94

s. 40 (41)

2013-08-27
Dnr BUN 2013:

Anmälda delegationsbeslut
Arbetsutskottet: Förslag till yttrande om samråd om planprogram för stationsområdet
i Lomma Kommun
Delegationsbeslut nr 37-39 från område Resurs- och Lärcentrum
Delegationsbeslut nr 40 från område Karstorp
Delegationsbeslut 41-59 från Område Karstorp
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av delegationsbesluten
____________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2013-08-27

BUN § 95

Dnr BUN 2013:

Anmälda synpunkter och förslag

NN: Rosor till förskolepersonal
NN: Sluta spara på framtiden!
NN: Stora barngruppers påverkan på inomhusmiljön
NN: Nedskärning och droger
NN: Storlek på F-klasser i Lomma kommun
NN: Mål och visioner för skolan
NN: Pilängskolan bör läggars ner inom kort!
NN: Angående förskoleklass
NN: Storlek på F-klasser
NN: Inskriven fritidsplats för tio-åringar
NN: Storlek på F-klasser i Lomma kommun
NN: Mål och visioner för utbildningsverksamheten
NN: Förskoleklasser
NN iPad borde gå att köpa av skolan
NN: Laxsoppa serverad på Havsblick=Jättegod
NN: Havsblick, supergod mat och trevlig personal
NN: Planering 5-årsverksamhet
NN: Planeringsdagar skola/förskola
NN: 5-årsverksamhet fredag eftermiddag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av synpunkterna och förslagen.
____________________________________________________

Utdragsbestyrkande

s. 41 (41)

