SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 1 (15)

2014-03-25

Plats

Sammanträdesrum Flädie, kommunhuset i Lomma

Tid

Tisdagen den 25 mars 2014, 19.00-20.45

Beslutande

Kristina Kinnman-Starck (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Lars Carlén (S)
Mozhgan Zachrison
Richard Jerneborg (M)
Martin Johansson (M)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Fredrik Högberg (S)
Charlott Enocson (M)
Peter Appel (FP)
Bengt Everlund (S)

ordförande § 23-33
2:e vice ordförande § 23-33
ledamot § 23-33
ledamot § 23-33
ledamot § 23-33
ledamot § 23-33
ledamot § 23-33
ledamot § 23-33
ersättare för Mathias Friman (M) § 23-33
ersättare för Elisabeth Stålesjö (M) § 23-33
ersättare för Stefan Calling (FP) § 23-33

Övriga deltagare

Ann-Kristin Leijon (S)

ersättare § 23-33

Eva Albihn
Kerstin Ferbas
Mattias Fyhr
Magnus Lindvall
Staffan Friberg
Helen Hurtig

förvaltningschef § 23-33
utbildningschef § 23-33
nämndsekreterare § 23-33
samordnare ekonomstöd § 23-27
utredningschef § 23-26
personalföreträdare TCO § 23-33

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2014-04-01

Underskrifter

Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Kristina Kinnman-Starck
Justerande
Lars Carlén

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 23-33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-03-25
Paragrafer

23-33

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-04-03

Datum när anslaget 2014-04-25
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande

s. 2 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (15)

2014-03-25

BUN § 23

Dnr BUN 2014:133.600

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Ordförande Kristina Kinnman-Starck föreslår att ärendet ”Anpassning av delegationsplan gällande taxa L.33” utgår och att föredragningslistan justeras enligt nedan.
1. § 23 s Ändring av föredragningslistan
2. § 24 s Ekonomisk uppföljning
3. § 25 s Information om ny befolkningsprognos
4. § 26 s Lokalbehovsplan
5. § 27 s Investeringsbudget 2015-2017
6. § 28 s Yttrande över detaljplan för Lomma 35:120 m fl i Lomma, Lomma kommun (Stationsområdet)
7. § 29 s Yttrande angående revisionsrapporten ”Rektors styrning och ledning”
8. § 30 s Information från förvaltningen
9. § 31 s Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
10. § 32 s Anmälan av delegationsbeslut
11. § 33 s Anmälan av synpunkter och förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 24

s. 4 (15)

2014-03-25
Dnr BUN 2014:22.42

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 genom bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 20 har behandlat
ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-03-13 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Månadsrapport 2014-03-14 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid 2014-01-01–2014-02-28
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen och ekonomsamordnaren föredrar rapporten för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 25

s. 5 (15)

2014-03-25
Dnr BUN 2014:16.600

Information om ny befolkningsprognos
Ärendebeskrivning
Utredningschefen informerar nämnden om befolkningstalen för 2013 samt befolkningsprognosen för 2014-2030.
Av informationen framgår det att Lomma kommun i sin helhet fram till 2030 prognostiseras ha en positiv tillväxttakt sett till befolkningen i sin helhet och att den
kommer att vara högre än vad 2013 års prognos angav.
För barn- och utbildningsnämndens del, jämfört med föregående års prognos,
finns ett par förändringar som kan påverka nämndens investeringsbehov. Den
punkt då befolkningsmängden avtar i kommunen gällande åldersgruppen 1-5 år
som helhet förskjuts framåt i årets prognos. För gruppen 6-15 år uppvisar årets
prognos en större ökning av befolkningsmängden för gruppen under prognosperioden jämfört med föregående års prognos.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-21 § 21 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 21
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 26

s. 6 (15)

2014-03-25
Dnr BUN 2014:106.214

Lokalbehovsplan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställer lokalbehovsplan under första kvartalet
varje år. I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av
verksamhetslokaler, med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling
som förordas och den tidpunkt för behov av aktuella åtgärder som anges.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och informerar om sådana förändringar som påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas
under våren. Uppföljning av denna lokalbehovsplan sker under hösten. Planen
omfattar perioden 2015 – 2030.
Förvaltningen bedömer att de lokalbehov som befolkningsprognosen föranleder,
kan tillgodoses genom de förslag som föreliggande plan presenterar. Denna bedömning bygger på att föreslagna lokalanpassningar/utbyggnader medger att aktuella lokaler kan tas i bruk vid de tidpunkter som planen pekar på. Bedömningen
bygger också på att befintliga lokaler kan nyttjas samt att de lokaler som tas ur
bruk, för omställning/anpassning, ersätts med motsvarande lokaler, till dess att
nya lokaler kan tas i drift.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 22 har behandlat ärendet. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har lämnat ett förslag till
beslut till nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-03-20 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Bilaga Lokalbehovsplan - 2014-03-20 från förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid - Projekt
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 22
Nämndens handläggning
Yvonne Andreasson (FP) föreslår att stycke tre på sidan 5, i skrivelsen från förvaltningen 2014-03-20, tas bort.
Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) föreslår att andra meningen, andra
stycket under rubriken ”Sammanfattning” ersätts av: Dessa klassrum föreslås lokaliseras till Karstorpsskolan eller en alternativ lokalisering för ändamålet i den
södra kommundelen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 7 (15)

2014-03-25

BUN § 26 (forts.)
Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden vill se alternativ till lokaliseringsmöjligheter till tillbyggnader av skollokaler i
den södra kommundelen.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner, efter redaktionella ändringar, lokalbehovsplan enligt bilaga och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.
Bilaga
– Barn- och utbildningsnämnden vill se alternativ till lokaliseringsmöjligheter till
tillbyggnader av skollokaler i den södra kommundelen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 27

s. 8 (15)

2014-03-25
Dnr BUN 2014:107.42

Investeringsbudget 2015-2017
Ärendebeskrivning
Kommunens budget består utav flera olika delar där investeringsbudgeten är en
del. Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns det större
och mindre investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt
att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5
mnkr och specificeras oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om förslag till investeringsbudget.
Utbildningschefen informerar utskottet om det preliminära förslaget till investeringsbudget och de justeringar av budgeten för perioden i jämförelse med 2014 års
investeringsbudget som förslaget innehåller.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämndens utskott 2014-03-18 § 23 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-03-20 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Barn- och utbildningsnämnden/Investeringar 2015-2107, 2014-03-20
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-11 § 23
Nämndens handläggning
Ekonomsamordnaren föredrar ärendet för nämnden.
Nämnden diskuterar redaktionella ändringar och förändringarna i investeringsbudget 2015-2017 gentemot föregående års budget gällande bland annat kostverksamheten och framtida större investeringar.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget för
2015-2017, efter redaktionella ändringar och översänder det till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 28

s. 9 (15)

2014-03-25
Dnr BUN 2014:92.214

Yttrande över förslag till detaljplan för Lomma 35:120 m fl i
Lomma, Lomma kommun (Stationsområdet)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för Lomma
35:120 m fl i Lomma, Lomma kommun - Stationsområdet. Planprogrammet syftar
till att pröva lämpligheten av att anpassa stationsområdet för en framtida spåbunden kollektivtrafik, planskildhet för fordonstrafik vid korsningen järnvägen och
Vinstorpsvägen samt planskildhet för gång- och cykeltrafik under järnvägen i Algatans förlängning. Planområdet ligger centralt i Lomma och avgränsas av Vinstorpsvägen i norr, Solgatan samt Bredgatan i Väster. Planområdet följer slutligen
järnvägens långsmala utbredning söderut till Karstorpsvägen.
Barn- och utbildningsnämnden, behandlade ärendet, vid sammanträdet 2010-0601 (BUN § 48) samt vid sammanträdet 2013-06-11 (BUNAU § 40).
Nämndens yttrande har noterats i den redogörelse efter samråd som bifogats planförslaget. I redogörelsen sammanfattas nämndens yttrande enligt följande:
Båtens förskola är en viktig del i förskolans organisation och understryker att
ökad trafik i området runt förskolan medför behov av att ersätta dessa lokaler.
Planprogrammet pekar på att låta omvandla Vinstorpskolan till annat ändamål
som kan dra nytta av läget vid stationen. I lokalbehovsplan 2013 framgår att behov av Vinstorpskolan finns till dess att Karstorpskolan är helt utbyggd och för
att ta emot elever i åldersgruppen 6-9 år. Vinstorpskolan kan även fungera för
evakuering om andra förändringar görs i skolans lokaler i södra kommundelen.
Omvandling av Vinstorpskolan till annat ändamål än skolverksamhet kan därför
medföra att andra lokaler måste ställs till förfogande om evakueringsbehov
uppkommer. (Redogörelse efter samråd s 6)

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 25 har behandlat
ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 25
– Skrivelse 2014-03-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag till detaljplan för Lomma 35:120 m fl i Lomma, Lomma kommun (Stationsområdet)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 10 (15)

2014-03-25

BUN § 28(forts.)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden översänder följande yttrande till kommunstyrelsen:
I redogörelsen har nämndens yttrande kommenterats på följande sätt:
Det är olämpligt att fortsätta bedriva förskoleverksamhet i Båtens lokaler då
närområdet bland annat kommer belastas med större trafikmängder. Möjligheten att permanenta Strandpaviljongens förskola genom att detaljplanelägga
området för skoländamål skulle kunna fungera som ersättning för både Båtens förskola och Vinstorpskolan .

Barn- och utbildningsnämnden ser en fördel i förskoleenheter med minst 6 avdelningar och välkomnar därför förslag som innebär att sådana förskolor etableras.
Barn- och utbildningsnämnden noterar behov av ytterligare skollokaler, de kommande åren i södra kommundelen. Detta innebär att Vinstorpskolan bedöms behövas för skolverksamhet, till dess att andra lokaler kan tas i bruk. Barn- och utbildningsnämnden ser att utbyggnad av skollokaler i södra kommundelen bör
lokaliseras till och integreras med befintlig skola i tätorten. Detta innebär att
Strandpaviljongens förskola inte bedöms kunna ersätta Vinstorpskolan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 29

s. 11 (15)

2014-03-25
Dnr 2014:74.7

Yttrande till revisionen och kommunstyrelsen med anledning av
revisionsrapporten ”Rektors styrning och ledning”
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns revisorer har genomfört en granskning av rektors styrning och
ledning. Revisionen har vid sitt sammanträde 2014-02-17 beslutat att översända
granskningen ”Rektors styrning och ledning” till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande över den senast 15 april. Kommunstyrelsen har berett barn- och utbildningsnämnden tillfälle att snarast inkomma med yttrande till dem med anledning av revisionsrapporten.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 26 har behandlat
ärendet.
Beslutsunderlag
– Revisionsrapport ”Rektors styrning och ledning ” Lomma Kommun, februari
2014, Lomma kommuns revisorer/Pwc
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-18 § 26
– Skrivelse 2014-03-24 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Bilaga till skrivelse 2014-03-23, Förslag till yttrande över revisionsrapport,
”Rektors styrning och ledning”
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) föreslår redaktionella ändringar i yttrandet och att följande meningar läggs till i yttrandet:
- De uppgifter som revisionsrapporten redovisar, vill nämnden påpeka, gällande
resurs- och lärcentrums organisationsmässiga förhållanden, har ej inhämtats från
områdeschef och rektor på resurs- och lärcentrum.
- På sidan 11 kommenteras Skolinspektionens rapport från våren 2013. Nämnden
vill uppmärksamma att Skolinspektionen inte yttrar sig där angående eventuell
olämplighet i ett dubbelt uppdrag som rektor och områdeschef i Lomma kommun.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden överlämnar yttrande enligt bilaga till revisionen
och kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 12 (15)

2014-03-25

BUN § 30

Dnr BUN 2014:16.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
- Förvaltningschef och utbildningschef har träffar med och hos områdesledningarna angående vilka utmaningar de ser för framtiden
- Nämndens arbetsutskott har sammanträde med Arbetsmiljöverket 26 mars
- Rekrytering av biträdande förskolechef och förskolechefer
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 31

s. 13 (15)

2014-03-25
Dnr BUN 2014:41.600

Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 20-27 2014-03-18
Kommunstyrelsen 2014-02-26 § 11: Godkännande av planprogram för Stationsområdet i Lomma tätort
Kommunstyrelsen 2014-02-26 § 14: Förslag från styrgruppen för utveckling av
barn- och ungdomsdialog till aktiviteter och organisering under 2014
Kommunstyrelsen 2014-02-26 § 18: Fastställande av reviderade Anvisningar för
Lomma kommuns IT-verksamhet
Kommunstyrelsen 2014-02-26 § 27: Fastställande av kompletterande mål med
tillhörande åtgärder i ”Miljömål för Lomma kommun- mål och genomförande
samt kunskapsunderlag 2014-2024” samt godkännande av samrådsredogörelse för
densamma.
Skolverket 2014-02-28: Skolverket lanserar webbplatsen - väljaskola.se
Skolverket 2014-03-07: Välkommen till Matematiklyftet
Skolverket 2014-03-13: Ansök om statsbidrag för kommunala utvecklingsinsatser
Skolinspektionen 2014-03-18: Godkännande av ProCivitas Privata Gymnasium
AB som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotterna fäktning, fotboll, simning samt simhopp vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun
NN: Forskarutbildning
Betydelsefulla möten 2act: 1+1=3 Nu startar insamlingen av Betydelsefulla möten
i skolan
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 32

2014-03-25
Dnr BUN 2014:42.600

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut nr 7-10: Område Resurs- och lärcentrum
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

s. 14 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 33

2014-03-25
Dnr BUN 2014:43.600

Synpunkter och förslag
Ärendebeskrivning
NN: Karstorp
NN: Utvecklingssamtal i skolan, ärende 6632
NN: Utvecklingssamtal i skolan
NN: Syskonförtur
NN: Vistas på skolgård?
NN: Bjärehovskolan – extra stöd
NN: Suveränt!
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av synpunkter och förslag.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

s. 15 (15)

