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Yttrande över planprogram för Borgeby 23:6 m.fl. Borgeby slott,
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta planprogram för Borgeby 23:6 m fl –
Borgeby slott, Lomma kommun. Syftet med planprogrammet är att pröva utvecklingsmöjligheterna inom programområdet samt att säkerställa natur- och miljövärden. När det gäller utvecklingsmöjligheterna är det en broförbindelse över Lödde
å, en gång- och cykelväg längs Borgeby slottsväg samt en ny gångväg som ska
prövas. Vidare ska utvecklingsmöjligheterna för Borgeby 23:6 – Borgeby slott prövas.
Planområdet Programområdet ligger i norra delen av Borgeby och angränsar till
Kävlinge kommun. Det avgränsas av Lödde å i norr, Norra västkustvägen i väster,
till stor del av Borgeby Slottsväg i söder, av Borgeby Kyrkväg respektive fastighetsgräns för Borgeby kyrka i öster. Områdets utbredning omfattar samma område som är utpekat i Lomma kommuns kulturmiljöprogram som område med kulturvärden att värna om. Programområdet omfattar ca 37 ha.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har lämnat ett förslag till yttrande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har § 2 2014-01-21 behandlat
ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-21 § 2 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, § 2 2014-01-21
– Skrivelse 2013-11-18 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Planprogram för Borgeby 23:6 m.fl 2013-09-16
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden ser att Borgeby slottsområde har värden som gör
området till ett attraktivt mål för utflykter för boende i alla åldersgrupper i kommunen. Områdets lokalisering medger att det är relativt enkelt att ta sig till området. Detta ställer dock höga krav på trafiksäkra transportvägar.
Barn- och utbildningsnämnden noterar att programmet innehåller förslag där programområdet knyts samman med övriga kommunen genom en kombinerad gångoch cykelväg på norra sidan av Borgeby slottsväg från korsningen Borgeby slotts
Utdragsbestyrkande
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väg/Norra Västkustvägen och fram till Borgeby kyrka. I förslaget presenteras också ett alternativ som innebär att en gångväg (Skåneleden) dras enligt gammal vägdragning. Det senare alternativet kräver dock större ingrepp i natur- och odlingsmiljöer.
Barn- och utbildningsnämnden understryker betydelsen av god trafiksäkerhet och
ställer sig positiv till den förstärkning av trafiksäkerheten som förslaget bedöms
innebära. Barn- och utbildningsnämnden förordar en kombinerad gång- och cykelväg på norra sidan av Borgeby slottsväg från korsningen Borgeby slottsväg/Norra Västkustvägen och fram till Borgeby kyrka, som medger gång- och cykeltrafik från Norra Västkustvägen till programområdet, då detta alternativ
innebär att vägnätet för både gång- och cykeltrafik knyts samman med övriga delar av kommunen. En sådan förstärkning av trafiksäkerheten kan komma att innebära att området nyttjas i högre omfattning av boende i kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden har, utöver yttrandet ovan, ingenting att erinra mot
förslaget till planprogram för Borgeby 23:6 m fl – Borgeby slott, Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet 2013-12-12 (KF § 85) beslutat att revidera taxa för uthyrning av skollokaler m. m som träder i kraft 2014-02-01.
Kommunfullmäktige har också beslutat bemyndiga barn- och utbildningsnämnden
att fastställa tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler m.m.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat förslag till tilllämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler. I förslaget redovisas:
–
–
–

Hyresbestämmelser och ordningsföreskrifter
Ordningsregler vid förhyrning
Brandskyddsansvar

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden fastställa föreliggande tilllämpningsföreskrifter, att gälla från och med 2014-02-01, då taxan för uthyrning
av lokaler, träder i kraft.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-21 § 3, har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 3 2014-01-21
– Skrivelse 2014-01-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag till tillämpningsföreskrift Taxa L.33 2014-01-15 från förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid
Nämndens handläggning
Nämnden diskuterar tillämpningsfrågor som föreskrifterna ger upphov till gällande bland annat depositionshantering.
Lars Carlén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att barn- och utbildningsnämnden fastställer tillämpningsföreskrifter enligt bilaga och att de gäller från och med
2014-02-01.
Lars Carlén (S) lämnar ett särskilt yttrande som fogas protokollet.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer tillämpningsföreskrifter enligt bilaga
och att de gäller från och med 2014-02-01.
Bilaga A
Särskilt yttrande
Till protokollet fogas ett särskilt yttrande från Lars Carlén (S).
Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Den månatliga ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem.
Det är bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2014-01-21 § 4 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-21 § 3
– Skrivelse 2014-01-23 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Månadsrapport jan-nov 2014-01-23 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen föredrar rapporten för nämnden och de informerar om de 7 mnkr som barn- och utbildningsnämnden erhållit i utökad budgetram av kommunstyrelsen för att användas till kvalitetshöjande åtgärder. De kvalitetshöjande åtgärderna innefattar bland annat en ökad timplan inom matematik, att
gymnasie- och vuxenskolans kostnader ökar och omflyttningskostnader. Förvaltningschefen och ekonomen informerar vidare om utökning av budgetramen gällande 1 mnkr för förstärkning av skolledarorganisation vilket hittills ännu har tagits i anspråk till en halv intendenttjänst i den södra kommundelen. Medel återstår
för ytterligare förstärkning av skolledarorganisationen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och översänder den till
kommunstyrelsen
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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”Barnens bästa” – slutrapport om samarbetsprojekt mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
Ärendebeskrivning
De senaste åren har antalet barn med särskilda behov ökat, samtidigt som fler
ungdomar med normbrytande beteende uppmärksammats, vilket krävt placeringar
utanför hemmet. Mot bakgrund av detta gav socialnämnden respektive barn- och
utbildningsnämnden förvaltningarna i uppdrag att arbeta fram förändrade samverkansformer, evidensbaserade metoder, upparbetade och goda samarbetsrelationer
samt ett arbetssätt som präglas av engagemang för kommunens barn, unga och deras föräldrar.
Det politiska uppdraget omsattes i projekt ”Uppdrag samarbete”. Projektet, som är
ett samarbetsprojekt mellan förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
och socialförvaltningen, startade under hösten 2012.
Målet var bland annat att stärka och utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och förvaltningen för utbildning, kost, kultur- och fritid och att ta fram samt
implementera arbetssätt och metoder som underlättar samarbetet och stärker förmågan att möta behoven för barn, unga och deras föräldrar.
Syftet med samarbetsprojektet var och är att främja och säkerställa goda levnadsvillkor för barn, unga och deras föräldrar samt att erbjuda möjligheter till stöd och
hjälp tidigt, för att underlätta och stärka föräldraskapet.
Under hösten 2012 och våren 2013 har projektledare tillsammans med ansvarig
arbetsledning genomfört fokusgruppsarbete, där samtliga medarbetare inom de
berörda verksamheterna förskola, skola, fritid och socialtjänst getts möjlighet att
lämna idéer och konkreta förlag.
Cirka 700 medarbetare inom förvaltningarna har deltagit i fokusgruppsarbetet.
Fokusgrupperna genererade 250 idéer och konkreta förslag, varav två tredjedelar
har kunnat användas i det därpå följande operativa grupparbetet.
En projektsamordnare tillsattes under hösten, med uppdrag att leda de operativa
gruppernas arbete samt att tillsammans med projektledaren sammanställa och redovisa resultatet från projektet. De operativa grupperna har bestått av personalrepresentanter från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid respektive
socialförvaltningen.
Utdragsbestyrkande
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Material, idéer och konkreta förlag från fokusgruppsarbetet har sammanställts och
utgjort grunden för fyra olika arbetsområden som de operativa grupperna utgått
ifrån och fördjupat sig i. Detta har i sin tur mynnat ut i idéer och förslag riktade
till två målgrupper, dels till barn, unga och deras föräldrar och dels till personal
som möter barn, unga och deras föräldrar.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2014-01-21 § 5 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-21 § 5
– Skrivelse 2014-01-21 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Slutrapport ”Uppdrag samarbete – För barnens bästa”
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar utskottet om rapporten och det fortsatta arbetet.
Barn- och utbildningsnämndens beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten.
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid att, i samarbete med socialförvaltningen, vidare utreda respektive implementera i enlighet med de föreslag som redovisas i rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 5

s. 11 (18)

2014-01-28
Dnr 2014:20.612

Tillämpning av riksprislista för ersättning till fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt skollagen 16 kap. 52 § (2010:800) lämna bidrag till huvudmannen(fristående gymnasieskola) för varje elev på ett nationellt program i
gymnasieskolan som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på nationella program vid den tidpunkt utbildningen påbörjades. Detta belopp avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader (16 kap. § 53).
Riksprislistan är en sammanställning som innehåller bestämmelser om de belopp
som en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående
gymnasieskola(per elev, program och inriktning) och till en enskild huvudman för
en fristående gymnasiesärskola(per elev) när hemkommunen inte erbjuder utbildningen. Skolverket beslutar årligen om prislistan i sina föreskrifter.
Riksprislistan enbart är tänkt att tillämpas i de fall då kommunen inte själv eller
genom samverkansavtal erbjuder en sådan utbildning bland gymnasieskolans nationella program (prop. 2008/2009:171 s 49-50). Kammarrätten i Göteborg har
slagit fast att riskprislistan bara är aktuell när en utbildning inte erbjuds av någon
av kommunerna inom ett samverkansområde(4796-12).
En samverkansgemensam prislista inom samverkansområdet där Lomma kommun
ingår utreds för närvarande. Fram till att en samverkansgemensam prislista är fastställd anser förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att riksprislistan
bör användas vid ersättning till fristående huvudmän.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2014-01-21 § 6 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-21 § 6
– Skrivelse 2014-01-21 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastslår att Skolverkets föreskrifter om vissa
belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor ska användas vid ersättning från Lomma kommun till fristående gymnasieskolor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information om Arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök 20 december 2013
Ärendebeskrivning
Huvudskyddsombuden vid Lärarnas riksförbund(LR) och Lärarförbundet(LF) i
Lomma kommun har 2013-02-08 inkommit med en begäran om arbetsmiljöåtgärd
enligt 6 kap 6a § (1977:1160) arbetsmiljölagen. Begäran från Lärarnas riksförbund(LR) och Lärarförbundet(LF) gäller åtgärder för att minska lärarnas arbetsbelastning. Med anledning av den anmälan genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion den 18 juni 2013 i Lomma kommun. 2013-09-25 förelade
Arbetsmiljöverket Lomma kommun att vid vite av 200 000 kronor vidta åtgärder
gällande arbetsbelastning och skapa en handlingsplan för att förebygga ohälsa och
olycksfall. Dessa åtgärder skulle redovisas senast 2013-11-18 för Arbetsmiljöverket.
Förvaltningschefen för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid och utbildningschefen hade tillsammans med personalchefen i Lomma kommun ett uppföljningsmöte med Arbetsmiljöverket och representanter för Lärarförbundet den
20 december 2013 med anledning av föreläggandet .
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2014-01-21 § 7 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-21 § 7
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen och utbildningschefen informerar utskottet om diskussionerna
som fördes på uppföljningsbesöket. Förvaltningschefen informerar även nämnden
att Arbetsmiljöverket har 2014-01-24 ansökt hos förvaltningsrätten i Stockholm
om att utdömande av vite av 50 000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
– Mätning angående kommunens tillgänglighet där Lomma kommuns resultat
innebar en fjärdeplats bland Sveriges kommuner
– Skolinspektionsens tillsyn är avslutad
– Förskoleköns utveckling med ökat antal sökande under våren
– Erasmus plus- en rektor från Lomma kommun ska delta i lanseringen och berätta om Lommas erfarenheter av tidigare projekt
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr 2014:

Övrigt
Ärendebeskrivning
Fredrik Högberg (S) aktualiserar en fråga som uppkommit på ett föräldramöte angående framtida behov av ytterligare elevplatser i den södra kommundelen.
Förvaltningschefen och utbildningschefen svarar att det finns ett växande elevunderlag och ett ökande behov av platser inom för- och grundskola de kommande
åren, sett utifrån befolkningsprognosen. Frågan kommer att behandlas av nämnden under 2014.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Anna Lindström Niklewski: Avsägelse av uppdrag i barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige: Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 2014 samt kungörandet av desamma KF § 74
Kommunfullmäktige: Fastställelse av budget innefattande budget för år 2014 samt
plan för ekonomin för åren 2015-2016
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, del s
avseende om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2014-01-23 KF § 79
Kommunfullmäktige: Fastställande av reviderad taxa för uthyrning av skollokaler
m.m samt bemyndigande till barn- och utbildningsnämnden KF § 85
Kommunstyrelsen: Investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen 20152017 KS § 220
Kommunstyrelsen: Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna o
kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen 2014 KS § 229
Kommunstyrelsen: Uppföljning och revidering av ”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan ” KS § 218
Kommunstyrelsen: Revidering av Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun KS §
217
Kommunstyrelsen: Äskande av medel för uppgradering av nät till förskolorna KS
§ 221
Kommunstyrelsen: Överlämnas för besvarande. 2013-11-26
Miljö- och byggnadsnämnden: Uppföljning av ungdomsdemokratidagen MBN §
127
Svea hovrätt - Mark och miljööverdomstolen: Överklagat ärende Detaljplan för
del av fastigheten Bjärred 43:1 m.fl (Alfredshällskolan) i Lomma kommun; nu
fråga om prövningstillstånd. Mark och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Skolinspektionen: Uppföljning efter tillsyn
Skolverket: Trenden med färre elever på yrkesprogram förstärktes 2011
Skolverket: Stödmaterial till skolchefer eller motsvarande
Skolverket: Yttrande över lärares eller förskollärares erfarenhet och lämplighet att
bedriva undervisning i skolväsendet
Skolverket: Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Skolverket: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid hösten 2013
Skolverket 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap
Skolverket: Information om karriärtjänster och kravet på legitimation
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BUN § 9 (forts.)
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13:68 konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13:51 Barns skulder
Sveriges kommuner och landsting: Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige
Utbildningsradion: Att nå fram med ANDT-undervisning
Kristina Kinnman-Starck: barngrupperna Löddesnäs
NN: Risker med tågtrafik
Kerstin Ferbas: SV: Risker med tågtrafik
NN: Brand, Majasförskola
NN: Bränder på Majas förskola, Borgeby!
NN: Förskola och pedagoger för adoptivbarn
Kerstin Ferbas: SV: Förskola och pedagoger för adoptivbarn
NN: Inför fullmäktige- hur lösa 2013 först?
NN: Förskolan Slåtterängen
Kerstin Ferbas: SV: Förskolan Slåtterängen
NN: Tragisk händelse i Lomma kommun
NN: Er hemsida – särskolan
NN: Utsikten mot förskolan ”Utetrollets” aktivitetsområde
Kommittén för mänskliga rättigheter: De utsatta barnen…
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr 2014:

Anmälda delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 86 2013-12-03: Fastställande av
bidrag 2014 till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 87 2013-12-03: Fastställande av
interkommunal ersättning för år 2014 till förskolor, förskoleklasser, grundskolor
och fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 88 2013-12-03: Fastställande av
bidrag 2014 till pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 89 2013-12-03: Yttrande till Skolinspektionen angående uppföljningsbesök gällande tillsyn
Eva Albihn nr 10: Beslut om godkännande av sociala medier
Eva Albihn nr 13 (2013):Beslut med anledning av överklagande och begäran om
omprövning av beslut om förskoleplacering för NN
Eva Albihn nr 14 (2013):Beslut med anledning av överklagande och begäran om
omprövning av beslut om förskoleplacering för NN
Kerstin Ferbas: Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift 2013-12-09
Delegationsbeslut 1 område Karstorp
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BUN § 11

Dnr 2014:

Anmälda synpunkter och förslag
Ärendebeskrivning
NN: Barnomsorg!
NN: Pressiplaner, Bjärehovskolan
NN: Lukt Karstorps förskola avd Dragspelet
NN: Info från skolan gällande en som blivit stoppad!
NN: Ang. större klasser på Bjärehovskolan 7-9
NN: Ang 6253 Sova utomhus på förskolan
NN: Större klasser på Bjärehovskolan 7-9
NN: Ang ärende 6284
NN: Angående ärende 6210 ”Barn per kvadratmeter”
NN: Ang. större klasser på Bjärehovskolan 7-9
NN: Ansökan om inackordering
NN: E-tjänster
NN: Finns det regler för minst antalet kvm per elev i klassrummet?
NN: Mentor – en vuxen kompis
NN: Angående 6275, storlek barngrupper
NN: Läsårstider 2014/2015
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda synpunkter och förslag.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

