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2013-09-17
2013-09-17
Dnr BUN 2013:58.600

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 gett 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.
Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-27 (BUN § 79) återremitterade ärendet
till förvaltningen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-09-04 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag till Taxa L.33
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 0taxa inte gäller för uthyrning av specialsalar och skolmatsalar i kommunens skolor.
Utdragsbestyrkande
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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 handläggning
Utredningschefen föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Arbetsutskottet diskuterar hur hinder för föreningar som ska hyra lokaler kan undvikas
att uppkomma beträffande depositionsavgifter.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag och med tillägget i taxan att utgångspunkten i den praktiska hanteringen av depositionsavgift är att olägenhet
inte ska uppstå för uthyrare och/eller förening.
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 0taxa 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.
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Taxa för uthyrning av skollokaler forts.
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.
Utgångspunkten i den praktiska hanteringen av depositionsavgift är att olägenhet
inte ska uppstå för uthyrare och/eller förening.
– 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
Ordförande yrkar att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer propositionen på sitt yrkande varefter hon finner att nämnden bifaller det.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
– 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 0taxa 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.
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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.
Utgångspunkten i den praktiska hanteringen av depositionsavgift är att olägenhet
inte ska uppstå för uthyrare och/eller förening.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Ge 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2013-09-17
Dnr BUN 2013:97.042

Delårsrapport
Ärendebeskrivning
I Lomma kommuns styrsystem är delårsrapporten en del av den uppföljning som
görs av verksamhetens utfall. Delårsrapporten föreslås, efter nämndens ställningstagande, överlämnas till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller driftsredovisning, analys av verksamheternas ekonomiska budgetavvikelser jämte investeringsredovisning för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. I rapporten redovisas också
helårsprognos, och förvaltningens bedömning av verksamheternas ekonomiska utfall vid årets slut. Helårsprognos visas även avseende verksamheternas investeringar.
Delårsrapporten innehåller även ett uppföljningsteam – Medborgar/ brukarfokusering. Inom ramen för detta tema redovisas hur nämndens verksamheter arbetar
med dialog och möjliggör delaktighet för medborgare/brukare. Under avsnittet
mål- och måluppfyllelse redovisas förvaltningens bedömning när det gäller möjligheten att uppfylla de mål som nämnden fastställt. Denna redovisning anger om
målet är uppfyllt, målet bedöms bli uppfyllt under 2013 eller om målet inte bedöms bli uppfyllt under 2013. Om målet inte bedöms bli uppfyllt under 2013,
kommenteras detta särskilt.
Utöver den rapport som föreslås överlämnas till kommunstyrelsen redovisar förvaltningen gjort en sammanställning verksamheternas arbete när det gäller dialog
och att möjliggöra delaktighet för medborgare/brukare. Förvaltningen redovisar
och kommenterar också aktuella elevresultat. Förvaltningen presenterar även en
fördjupning där områdenas arbete, med nämndens mål och när det gäller dialog
och att möjliggöra delaktighet för medborgare/brukare, visas.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-09-12 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Delårsrapport 2013 inklusive bilaga 1,2 och 3
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden:
– Översänder delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31, till kommunstyrelsen.
– Lägger med godkännande, kompletterande information om resultat och medborgardialog med mera till handlingarna.
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Delårsrapport forts.
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen redovisar innehållet i delårsrapporten för
nämnden.
Ordförande yrkar att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut efter redaktionella ändringar gjorts i delårsrapporten samt att uppdra åt förvaltningen att
ha budgeten i balans.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Att efter genomförda redaktionella ändringar godkänna delårsrapporten, för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31, och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
– Lägger med godkännande, nämndens egen rapport till handlingarna.
– Uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet för att få budgeten i balans.
____________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Ordförande och 2:e vice ordförande informerar tillsammans med förvaltningschefen
nämnden om de redaktionella ändringar som föreslogs i arbetsutskottets förslag till beslut.
Förvaltningschefen och ekonomen informerar om innehållet i delårsrapporten för
nämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Att efter genomförda redaktionella ändringar godkänna delårsrapporten, för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31, och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
– Lägger med godkännande, nämndens egen rapport till handlingarna.
– Uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet för att få budgeten i balans.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2013-09-17
2013-09-17
Dnr BUN 2013:273.600

Anpassning av delegationsbeslut avseende sociala medier
Ärendebeskrivning
I kommunens riktlinjer för användning av sociala meder anges att beslut ska fattas
av respektive nämnd om vilka sociala medier som ska användas inom ansvarsområdet. Nämnden ska vidare fastställa vad som är syftet med användning av ett visst
socialt media. Nämndens beslutanderätt kan delegeras till förvaltningschefen
(Författningssamling IJ2:1).
Beslut ska fattas av respektive förvaltningschef om vilka medarbetare som får/ska
använda dessa i tjänsten. Särskilt uppdrag ska ges till den enskilde medarbetaren
att få använda visst socialt media i tjänsten (Författningssamling IJ2:2).
Varje nämnd/förvaltnings ska föra förteckning över vilka externa webbplatser
som den är aktiv på. Förteckningen ska överlämnas till kommunledningskontoret
som publicerar dessa uppgifter på hemsidan(Författningssamling IJ2:3).
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2012-03-27 (BUN § 21),
behandlat användning av sociala medier inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter. Nämndens beslut omfattar delegering av upprättande av förteckning över de sociala medier som används samt att ge en särskild återrapportering
till nämnden om innehållet i fattande beslut.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid önskar anpassa nämndens beslut om delegering att omfatta vilka sociala medier som ska användas inom ansvarsområdet samt vad som är syftet med användning av ett visst social media. En
sådan delegering innebär att förvaltningschefen kan anmäla aktuella delegationsbeslut till nämnden. Nämnden får på så sätt fortlöpande information om innehållet
i fattade beslut. Beslutet kan sedan läggas till i den förteckning över aktuella sociala medier, inom nämndens ansvarsområden, som förvaltningen sammanställer.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-21 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Protokollsutdrag 2012-03-27 BUN § 21
– Bilaga ”Anmälan för användning av sociala medier inom UKF”
– Förteckning ”Sociala medier inom UKF-förvaltningen”
– Förslag till anpassad delegationsplan för ärendenummer 1:11
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Anpassning av delegationsbeslut avseende sociala medier forts.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden:
– Återkallar tidigare beslut om att delegera upprättande av förteckning över aktuella sociala medier.
– Delegerar rätten att fatta beslut om vilka sociala medier som ska användas inom
ansvarsområdet samt att fastställa vad som är syftet med användning av ett visst
social media, till förvaltningschefen vid förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Återkallar tidigare beslut om att delegera upprättande av förteckning över aktuella sociala medier.
– Delegerar rätten att fatta beslut om vilka sociala medier som ska användas inom
ansvarsområdet samt att fastställa vad som är syftet med användning av ett visst
social media, till förvaltningschefen vid förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Återkallar tidigare beslut om att delegera upprättande av förteckning över aktuella sociala medier.
– Delegerar rätten att fatta beslut om vilka sociala medier som ska användas inom
ansvarsområdet samt att fastställa vad som är syftet med användning av ett visst
social media, till förvaltningschefen vid förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2013-09-17
2013-09-17
Dnr BUN 2012:222.003

Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kommungemensam kommunikationsplan.
En kommunikationsplan beskriver vilka syften, mål, målgrupper strategier och aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren
kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.
Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna
genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster och att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.
Genom att upprätta en gemensam kommunikationsplan uppnår Lomma kommun
följande:
– Ökad fokusering på medborgarna/brukarna i organisationen
– Minskat förväntningsgap
– Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och medborgare/ brukare
– Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
– Styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheten
Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten har kommunstyrelsen
det övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för kommunövergripande information. Kanslichefen har under kommunstyrelsen ansvar för kommunövergripande information och för verksamhetsövergripande interinformation. Varje nämnd har vidare ansvaret för information inom sitt
verksamhetsområde.
Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument
med respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor. Aktivitetsplanen redovisar
olika informationsaktiviteter, deras målgrupp, syften och frekvenser.
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Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan forts.
Nämndernas aktivitetsplaner skall revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras. Nämnderna fastställer aktuell aktivitetsplan i
september varje år.
Nämnderna har, i augusti 2012, tagit ställning till den aktivitetsplan som utgör en
del av den kommungemensamma kommunikationsplanen. Kommunstyrelsen har,
efter det att nämnderna lämnat sina aktivitetsplaner, fastställt den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Kommunikationsplanen har följts upp med samtliga förvaltningar, via kanslienheten, en gång per kvartal.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har under perioden gjort några
smärre anpassningar i den aktivitetsplan som nämnden behandlat. Förvaltningen
föreslår nämnden godkänna föreliggande förslag till aktivitetsplan och aktuella justeringar.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Bilaga till Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn- och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2014
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till aktivitetsplan
för nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till aktivitetsplan
för nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till aktivitetsplan
för nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till ramförskjutning från för- och grundskoleverksamhet till kostverksamhet
Ärendebeskrivning
Kostverksamheten ansvarar för tillagning av mat till bland annat förskolan. Den
kostpersonal som i dag finns inom några av förskolans paviljonger tillhör för närvarande för- och grundskoleverksamheten. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid önskar överföra ansvar och medel för kostpersonal, inom aktuella
paviljonger, till kostverksamheten och föreslår därför överföringen av medel –
1,220 mnkr - från för- och grundskoleverksamheten till kostverksamheten genom
ramförskjutning av externa budgetmedel avseende år 2013.
För att verksamhetens kostnader ska fördelas rätt kommer en motsvarande intern
intäkt att debiteras kostverksamheten och en motsvarande extern kostnad debiteras för- och grundskoleverksamheten.
I budget för 2014 och i ekonomisk långtidsplan, ELP 2015 - 2016 har hänsyn tagits till denna förändring.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-09-12 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en ramförskjutning av externa budgetmedel - motsvarande 1,220 mnkr - från för- och grundskoleverksamheten till kostverksamheten, från och med 2013-01-01 – 2013-12-31.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en ramförskjutning av externa budgetmedel - motsvarande 1,220 mnkr - från för- och grundskoleverksamheten till kostverksamheten, från och med 2013-01-01 – 2013-12-31.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barn- och utbildningsnämndens handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Beslutar att godkänna en ramförskjutning av externa budgetmedel - motsvarande 1,220 mkr - från för- och grundskoleverksamheten till kostverksamheten, från
och med 2013-01-01 – 2013-12-31.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BUNAU § 65

s. 14 (20)

2013-09-17
2013-09-17
Dnr BUN 2013:281.600

Fyllnadsval ungdomsombud
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 nämnden 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 beslutade vid sammanträden 2012-02-14 BUN § 8
att utse Richard Jerneborg (M) och Cecilia Jönsson som ersättare som ungdomsombud. Barn- och utbildningsnämnden har att utse två ordinarie ungdomsombud där
en väljs bland nämndens ledamöter och en bland förvaltningens tjänstemän. Till
dessa två ordinarie ungdomsombud ska även väljas två ersättare.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Bordlägger ärendet.
_______________________________________________
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Bordlägga ärendet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 15 (20)

2013-09-17
2013-09-17

BUN § 102
BUNAU § 66

Dnr BUN 2011:2.113

Fyllnadsval kontaktpolitiker
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har att utse bland sina ledamöter och ersättare kontaktpolitiker som sköter kontakter med de olika skolområdena. På grund av att det
uppstått ett par vakanser på några av skolområdena utser nämnden nya kontaktpolitiker.
Arbetsutskottets beslut
– Överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Välja kontaktpolitiker enligt nedan:
Fladäng
Allé
Karstorp
Piläng
Alfredshäll
Löddesnäs
Borgeby
Bjärehov
Resurs- och Lärcentrum
Korallens förskola
Lomma Montessori
Montessoriförskolan Gunghästen
Montessori Bjerred

Anna-Karin Davidsson (KD)
Bengt Everlund (S)
Elisabeth Stålesjö (M),
Bengt Everlund (S)
Fredrik Högberg (S,)
Stefan Calling (FP)
Robert Calmstedt (M)
Bengt Everlund (S)
Charlott Enocson (M)
Jan Larsson (M)
Lars Carlén (S)
Lars Carlén (S)
Richard Jerneborg (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Lars Carlén (S)
Kristina Kinnman-Starck (M)
Richard Jerneborg (M)
Ann-Kristin Leijon (S)
----

Företrädare Gymnasieskolan
Yvonne Andreasson (FP)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUN § 102
BUNAU § 67

s. 16 (20)

2013-09-17

Dnr BUN 2013:40.609

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Information till samverkansgruppen om bland annat delårsrapport
• Arbetsmiljöverkets systematiska tillsyn
• Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöarbete inom skolan
• Utvecklingsarbete kring hur Lomma fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare
• Publicering av livsmedelskontroller på Lomma kommuns hemsida
• Resurs- och lärcentrum beviljades statsbidrag 355 tkr till förmån för elever
med hörselnedsättning respektive språkstörning
• Demokratidagen 18 september
• ”Anmälan om kränkande behandling” - blankett framtagen för rapportering
• Möte med Skolinspektionen i oktober
Arbetsutskottets beslut
– Utskottet har tagit del av informationen.
_______________________________________________

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

s. 17 (20)

2013-0917

BUN § 103

Dnr BUN 2013:70.042

Anmälda inkomna/avgivna skrivelser
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Beträffande om- och tillbyggnad av Alfredshällskolans förskola och Alfredshällskolan
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13:39
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola
vid Hvilan Utbildning i Staffanstorps kommun
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Malmö kommun
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola
vid Bryggeriets gymnasium i Malmö kommun
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Malmö kommun
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Malmö kommun
Skolverket: Statsbidrag för Skolverket: Statsbidrag för utbildning för barn som
vistas i landet utan tillstånd
Specialpedagogiska skolmyndigheten: Nytt stödmaterial för pedagogisk utredning
av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Länsstyrelsen i Skåne: Överklagan avseende antagande av detaljplan för del av
Bjärred 43:1 m fl enligt beslut i Länsstyrelsen i Skåne län 12 juli 2013
Länsstyrelsen i Skåne: Överklagande av beslut om detaljplan för del av Bjärred
43:1 m fl(Alfredshällskolan) Lomma kommun
Förvaltningsrätten i Malmö: Beslut 2013-08-22 angående överklagande av förskoleplacering
Psykiatri Skåne: Samverkansavtal mellan Lomma kommun och Barn- och utbildningsnämnden
Kristianstads kommun, barn- och utbildningsnämnden: Ramöverenskommelse om
samverkan mellan Region Skåne och Skåne kommuner gällande personer med
psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
KMF Ventures AB: Kommunens arbete med stöd till elever som riskerar att ej nå
godkänt eller nå kunskapskraven i minst ett ämne i sin årskurs
Svenska simförbundet: Statistik över simkunnighet
Medley Skåne: Simkunnighet

Utdragsbestyrkande
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s. 18 (20)

2013-0917
Dnr BUN 2013:70.042

Anmälda inkomna/avgivna skrivelser forts.
NN: Förfrågan/påminnelse ang. studie vid Uppsala universitet inom kommunens
förskolor
NN: Regler Fritidsklubb och dagis
NN: iPad
Kerstin Ferbas: Förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av de inkomna och avgivna skrivelserna.
____________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 104

2013-09-17
Dnr BUN 2013:70.042

Anmälda delegationsbeslut
Delegationsbeslut nr 50-53 från område Resurs- och Lärcentrum
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av delegationsbesluten.
____________________________________________________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2013-09-17

BUN § 105

Dnr BUN 2013:70.042

Anmälda synpunkter och förslag
NN: Blanketter som interaktiva filer
NN: Storlek på F-klasser i Lomma kommun
NN: Frukt hemifrån till förskoleklassbarn
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av synpunkterna och förslagen.
____________________________________________________
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