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Bokslut 2013 jämte uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering
Ärendebeskrivning
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Det är genom bland annat
det som nämnden följer upp sina verksamheter. Bokslutet innehåller uppgifter om
ekonomiska avvikelser, större händelser under året och verksamheternas måluppfyllelse samt en framtidsutblick för kommande möjligheter och utmaningar.
Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommunens årsredovisning.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till
bokslut för år 2013. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 §
10 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-02-18 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Bokslut 2013 - helårsrapport uppföljning 2013-01-01–2013-12-31
– Skrivelse 2014-02-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Bokslut 2013 – Uppföljning av synpunkter och klagomål enligt skollagen
– Skrivelse 2014-02-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid–
Uppföljning(egenkontroll) och utveckling för –UKF –förvaltningen–2013
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 10
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen föredrar bokslutet för nämnden. De informerar
även nämnden om arbetet med utveckling av rutiner och metoder för ekonomisk
och verksamhetsuppföljning inom hela organisationen. Inom ramen för detta ligger även rapportering till barn- och utbildningsnämnden.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut för år 2013, enligt bilaga, avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet inklusive förslag till text avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet i årsredovisningen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Resultatöverföring i investeringsbudgeten
Ärendebeskrivning
Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 5,855 mnkr tillhörde
5,755 mnkr för- och grundskoleverksamhet och 0,1 mnkr kostverksamhet. Barnoch utbildningsnämnden gjorde under året investeringar i samband med Rutsborgskolans ombyggnad med 1,914 mkr. En del investeringar återstår att göra och
av budgeterade medel om 2,95 mnkr återstår 1,036 mnkr. Fladängskolan har använt 0,474 mnkr till inköp av digitala projektorer och av budgeterade medel om
0,59 mnkr återstår 0,116 mnkr. Nya Karstorpskolan är planerad till 2014. Under
året har förprojektering gjorts och inköp av nätverk till skolan till en kostnad av
0,45 mnkr, kostnader som är budgeterade först under 2014.
Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budgeterade medel, sammanlagt
2,215 mnkr har investeringar gjorts i verksamheterna Karstorp, Fladäng, Piläng,
Allé, Löddesnäs, Bjärehov, Alfredshäll och Resurs- och lärcentrum med 1,502
mnkr. Av budgeterade medel har 0,168 mnkr använts till att inventarier och teknik
i Bjärehovs matsal. Till mindre investeringar i nätverk har 0,572 mnkr använts
under året. Av budgeterade medel har 0,027 mnkr mer än budgeterat använts.
Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,082 mnkr i
mindre investeringar kök och i kyl- och värmevagnar till Alléskolans kök. Av
budgeterade medel återstår 0,018 mnkr.
Av nämndens totala investeringsbudget 2013 återstår 0,693 mnkr.
Förvaltningen utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 11 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-02-06 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 11
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 0,116 till investeringar Fladäng, 1,036 mkr till reinvesteringar i ombyggnad
Rutsborgskolan, förprojektering nya Karstorpskolan med -0,45 mnkr och återstående medel om -0,009 mnkr, sammanlagt 0,693 mnkr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Resultatöverföring i driftbudgeten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2003 regler för överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten. Reglerna har därefter reviderats 2010. Huvudprincipen är
att alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande
budgetår. En förutsättning för överföring av överskott är att lagreglerade krav på
verksamheten och fastställda fullmäktigemål ska vara uppfyllda.
Alla lagreglerade krav på verksamheten är tillgodosedda för 2013 och alla fastställda fullmäktigemål bedöms vara uppfyllda. Kostnader och intäkter, både externa och interna har tagits med i bedömningen.
Vid bedömningen av positiva och negativa avvikelser i verksamheten ska avvikelser mot såväl intern- som externbudget beaktas och överföras till kommande budgetår. Större avvikelser avseende kapitalkostnader och realisationsresultat ska exkluderas från överföringssystemet. Överförda överskott får inte användas för
ändamål som är nivåhöjande för verksamheten. Inför varje budgetår anger kommunfullmäktige hur stort det ekonomiska utrymmet är för att disponera överförda
medel.
Förvaltningen utbildning, kost, kultur och fritid har lämnat ett förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 12 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-02-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag till resultatöverföring från 2013 års budget
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 12
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att
överföra -261 tkr till 2014 års driftbudget för för- och grundskoleverksamhet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av intern kontroll 2013
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. Kommunfullmäktige har 2012-10-25 KF § 77 fastställt reviderat
reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har, 2007-01-17 KS § 32, beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår att
nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde.
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.
• Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel.
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2012-08-28 (BUN § 56),
fastställt handlingsplan för intern kontroll 2013. Planen omfattar kommungemensamma ekonomiska kontroller: upphandling. Planen omfattar också särskilda kontroller inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden: delegationsplanen samt
lokaluthyrning.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämndens utskott 2014-02-11 § 13 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-02-03 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 13
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2013 till kommunstyrelsen.
– Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta följa upp
området upphandling genom en fördjupad kontroll enligt av nämnden givna direktiv.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Fastställande av Kulturgaranti
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har under många år arbetat med kultur för barn och
unga i samarbete med för- och grundskola. För att tydliggöra mål och omfattning
föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutar om en gemensam kulturgaranti.
Alla elever i grundskolan samt 4- och 5-åringar i förskolan garanteras minst en
professionell kulturupplevelse per läsår. Det innebär att kulturgarantin berör cirka
3900 barn i Lomma kommun. Kulturupplevelsen sker på skoltid för att nå alla
barn i kommunen. Målet är att eleverna ska nås av en variation av kulturyttringar
genom sin skolgång som en självklar del av utbildningen.
Urvalet av föreställningar sker i samråd med skola och barnomsorg genom Kulturgrupperna för skola respektive förskola. Kultur- och fritid beställer kulturprogram i samråd med skolrepresentanter, sköter kontakter med såväl artister som
skolor samt koordinerar lokaler, teknik, transporter, kontrakt, ekonomi mm.
Kulturgarantin utgår från Läroplanen(ur Lgr 11):
”Skolan ska ta ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama samt har
utvecklad kännedom om samhällets kulturutbud”
Kultur- och fritidsnämnden har 2013-1-27 § 5 fastställt samma förslag till kulturgaranti.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 15 har behandlat
ärendet.
Beslutsunderlag
– Förslag till Kulturgaranti Lomma kommun
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 15
– Skrivelse 2014-02-06 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer Kulturgaranti enligt bilaga.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 17

s. 9 (14)

2014-02-25
Dnr BUN 2014:65.600

Redovisning av lokalbehov
Ärendebeskrivning
Med anledning av att planledningsgruppen sammanträdde 2014-02-12 tillsammans med kommunstyrelsen angående nämndernas lokalbehov informerar förvaltningen nämnden om det föreliggande lokalbehovet utifrån de senaste befolkningsprognoserna.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 16 har behandlat
ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 16
– Underlag 2014-02-18 från förvaltning för utbildning, kost, kultur och fritid gällande lokalbehov fram till 2030 inför planledningsgruppens sammanträde 201402-12:
Södra kommundelen Förskola 1-5 år, grundskola F-9
Norra kommundelen Förskola 1-5 år, grundskola F-9
Nämndens handläggning
Ordförande och förvaltningschefen informerar nämnden om förutsättningarna som
kommunen står inför och de lokalbehov som den positiva befolkningsutvecklingen ger upphov till. Vid planerad utbyggnad kommer lokalbehovet i den norra
kommundelen att kunna tillgodoses fram till år 2030 för såväl grundskola som
förskola. I den södra kommundelen ger befolkningsutvecklingen upphov till ett
lokalbehov utöver befintligt bestånd under de kommande åren för förskola och
grundskola.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Arbetsutskottet och företrädare för förvaltningen har sammanträtt med Arbetsmiljöverket och skyddsombuden angående verkets systemtillsyn av
skolverksamheten i Lomma kommun.
• Projektet ”Barnens bästa” går vidare utifrån slutrapporten. Från år 2015
kommer en projektledare anställas på halvtid för att driva projektet.
• Rekrytering av tre nya förskolechefer är genomförd
• Ordinarie ledamöter i nämnden får framöver möteshandlingar via läsplatta
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Övrigt
Ärendebeskrivning
Lars Carlén (S) uppmärksammar nämnden på de hinder för den centrala uthyrningen av nämndens lokaler som han pekade på vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-01-28 § 2 och att de är fortsatt aktuella. Hinder för uthyrning gäller den taxa för uthyrning av skollokaler som fastställdes av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 85 och som trädde i kraft 2014-02-01. Kopplad till uthyrningen av skollokaler är de av barn- och utbildningsnämnden, genom
bemyndigande från kommunfullmäktige, fastställda tillämpningsföreskrifterna
som träder i kraft 2014-03-01 som praktiskt ska möjliggöra uthyrning av skollokaler i Lomma kommun.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 9-19 2014-02-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-15 § 9: Förslag till tidplan 2014
Arbetsmiljöverket: Föranmälan av inspektion, 2014-02-12
Skolverket: Dags att ansöka om statsbidrag för karriärtjänster
Skolverket: Yrkesinriktad vuxenutbildning 2014
PWC: Rådgivningsrapport – Genomlysning av ekonomistyrning inom område
Bjärehov
NN: Utsikten mot Förskolan ”Utetrollets” aktivitetsområde
NN: Privatekonomi i skolorna
NN: Schack 4:an
NN: Planering av förskolegrupper på förskolan Strandäng
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Kristina Kinnman-Starck, 2014-02-12 nr 1: Yttrande till Arbetsmiljöverket angående möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen
Kristina Kinnman-Starck, 2014-02-12 nr 2: Yttrande till Förvaltningsrätten i
Stockholm angående ansökan om utdömande av vite
Eva Albihn, nr 1 2014-01-30: DB-Budget 2013
Eva Albihn, nr 2 2014-01-30: DB-Budget 2013
Eva Albihn, nr 3 2014-01-30: Tillväxtjustering per enhet HT 2013, slutlig
Eva Albihn, nr 4 2014-02-12: internbudget 2014, verksamhet 41, Förskola/grundskola
Delegationsbeslut 2- 6: Område Resurs- och lärcentrum
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Synpunkter och förslag
Ärendebeskrivning
NN: Barnomsorg!
NN: Protokoll från förskoleråd
NN: Ang 6513 Idrottshall Karstorpskolan
NN: Karstorpshallen
Utvecklingssamtal:
NN: Skolmatens ursprung
NN: Karstorpskolan, nya delen
NN: Mailkontakt Pilängskolans ledning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av synpunkter och förslag.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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