SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-03

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats

Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset i Lomma

Tid

Tisdagen den 3 juni 2014, 19.00-20.35

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Mozhgan Zachrison (M)
Richard Jerneborg (M)
Martin Johansson (M)
Stefan Calling (FP)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Charlott Enocson (M)
Susanne Borgelius (M)

Övriga deltagare

s. 1 (14)

Bengt Everlund (S)
Ann-Kristin Leijon (S)

ordförande § 49-59
1:e vice ordförande § 49-59
ledamot § 49-59
ledamot § 49-59
ledamot § 49-59
ledamot § 49-59
ledamot § 49-59
ersättare för Mathias Friman (M) § 49-59
ersättare för Elisabeth Stålesjö (M)
§ 49-59
ersättare för Lars Carlén (S) § 49-59
ersättare för Fredrik Högberg (S) § 49-59

Cecilia Christensen Edelborg (C)
Peter Appel (FP)

ersättare § 49-59
ersättare § 49-59

Eva Albihn
Mattias Fyhr
Kerstin Ferbas
Magnus Lindvall
Helen Hurtig
Pia Sahlén
Jessika Heskebeck

förvaltningschef § 49-59
nämndsekreterare § 49-59
utbildningschef § 49-59
ekonomsamordnare § 49-50
personalföreträdare TCO § 49-59
personalföreträdare SACO § 49-59
personalföreträdare Lärarförbundet §4959

Utses att justera

Bengt Everlund

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2014-06-10

Underskrifter

Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Bengt Everlund
Utdragsbestyrkande

Paragrafer 49-59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-03
Paragrafer

49-59

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-06-12

Datum när anslaget 2014-07-04
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande

s. 2 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (14)

2014-06-03

BUN § 49

Dnr BUN 2014:133.600

Ändring av föredragningslistan
1. § 49 Ändring av föredragningslistan
2. § 50 Ekonomisk uppföljning
3. § 51 Diskussion angående nämndsplan 2015
4. § 52 Revidering av delegationsordning gällande framställan om specialkost
5. § 53 Fastställande av sammanträdestid för barn- och utbildningsnämnden för tiden fram till 2014-12-31
6. § 54 Information från förvaltningen
7. § 55 Frågor och information angående driftbudgetsfördelning samt särbegåvade
barn
8. § 56 Delegation till arbetsutskottet angående yttrande över förslag till
detaljplan för del av Lomma 33:11 m.fl. , Lomma, Lomma kommun
9. § 57 Delegation till arbetsutskottet angående yttrande över förslag till
detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. Fjelie, Lomma kommun
10. § 58 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
11. § 59 Anmälan av delegationsbeslut
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att två delegationsärenden gällande detaljplan för Fjelie 3:16 och Lomma 33:11 läggs till på föredragningslistan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 50

s. 4 (14)

2014-06-03
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 har upprättat förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 45 har berett ärendet.
Förvaltningschefen och ekonomen föredrar den ekonomiska rapporten för nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-22 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Barn- och utbildningsnämnden totalt jan-april 2014, 2015-05-22
– Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnden jämte Volym/nyckeltal
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 45
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 51

s. 5 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2014:218.600

Diskussion angående nämndsplan 2015
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställer varje år nämndsplan, efter hörande från
kommunstyrelsen, som korresponderar med aktuella mål i kommunfullmäktiges
övergripande mål och riktlinjer. Planen anger nämndsmål för påföljande års arbete.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 46 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Nämndsplan 2014, fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-11-05
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 46
Nämndens handläggning
Nämnden diskuterar utformningen av nästkommande nämndsplan och hur målen
kan utformas på ett tydligare sätt jämte att bidra till förbättringar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden återupptar ärendet till behandling vid kommande sammanträde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 52

s. 6 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2014:108.002

Revidering av delegationsordning gällande framställan om specialkost samt uppdrag om riktlinjer för specialkost
Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente 1 § 1-3 st är det nämnden som
ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet, att skolplikten fullgörs och
för kostverksamheten inom Lomma kommun. Elever som fullgör skolplikten ska,
enligt skollagen (2010:800) 10 kap 10 § 2 st, erbjudas avgiftsfria och näringsriktiga måltider. I propositionen (1997/98:6 s 78-80) betonar man särskilt att barn med
sjukdomar eller allergier har behov av en varierad och näringsriktig måltid mitt på
dagen.
Ärendet är aktuellt med anledning av att delegation saknas i nuvarande delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden beträffande att avslå en framställan om specialkost till elever vid skolenhet i Lomma kommun. Det finns inte heller något tidigare, separat beslut från barn- och utbildningsnämnden om att
delegera beslutanderätten till medicinskt ansvarig skolsköterska. Det innebär att
laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) 10 kap därmed inte är möjlig.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden i sin delegationsplan
gör ett tillägg under Övergripande ärenden nr 1:12, där skolsköterska med medicinskt ledningsansvar är delegat med följande lydelse: Beslut om att avslå framställan om specialkost i enlighet med skollagen och riktlinjer för specialkost.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-05-27 § 48 har berett ärendet och gav förvaltningen i uppdrag
att genomföra en översyn av ”Riktlinjer för avvikande kost”.
Beslutsunderlag
– Skrivelse, 2014-05-26 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Bilaga till skrivelse 2014-05-26 förslag till delegationsordning 1:12
– Förslag till ”Riktlinjer för specialkost” 2014-06-02
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 48
Överläggning
Anna-Karin Davidsson (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden fastställer
riktlinjerna för specialkost enligt förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 7 (14)

2014-06-03

BUN § 52 (forts.)
Ordföranden Robert Wenglén (M) yrkar, med instämmande av Richard Jerneborg
(M), Mozghan Zachrison (M), Stefan Calling (FP), Bengt Everlund (S) och AnnKristin Leijon (S), att barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet angående fastställande av riktlinjer för specialkost till förvaltningen för vidare beredning.
Ordföranden Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden, enligt
arbetsutskottets förslag, delegerar beslutanderätten angående att avslå framställan
om specialkost till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar.
När överläggningen förklaras avslutad meddelar ordföranden att han först avser
ställa proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande gällande delegation till
skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. Efter det avser ordföranden ställa
proposition på sitt eget yrkande avseende återremiss av riktlinjerna för specialkost. Sedan avser ordföranden ställa proposition på Anna-Karin Davidssons (KD)
yrkande om fastställande av riktlinjerna.
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande om
att delegera beslutanderätt till skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar,
varefter nämnden beslutar bifalla det samma.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande om återremiss avseende riktlinjerna för specialkost, varefter nämnden beslutar bifalla detsamma.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden delegerar beslutanderätten angående att avslå
framställan om specialkost till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar.
– Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet avseende riktlinjer för specialkost till förvaltningen för beredning enligt av nämnden givna direktiv.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 53

s. 8 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2013:317.006

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-05 § 116 har fattat beslut om nämndens
sammanträdestider för 2014. Tiden för sammanträdena är kl 19.00. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att hålla sammanträden den 2 september, 16 september, 21 oktober och 2 december.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 49 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 49
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden sammanträder kl 18.30 vid de för året återstående mötesdatum som nämnden tidigare
beslutat.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden upphäver tidigare beslut om mötestid och fastställer barn- och utbildningsnämndens mötestid till kl 18.30 för sammanträdena den 2 september, 16 september, 21 oktober och 2 december.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 54

s. 9 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2014:216.214

Delegation till arbetsutskottet angående yttrande över förslag till
detaljplan för del av Lomma 33:11 m.fl. , Lomma, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Den 28 maj inkom ett förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl, Lomma,
Lomma kommun till barn- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen. Barnoch utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplanen under
samrådstiden 2 juni-30 juni 2014.
Förvaltningschefen informerar att yttrandet kan delegeras till arbetsutskottet eftersom samrådstiden inte är tillräcklig för nämndsbehandling.
Beslutsunderlag
– Förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m.fl. Lomma, Lomma kommun
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden delegerar rätten att yttra sig angående kommunstyrelsens detaljplan för del av Lomma
33:11 m fl, Lomma, Lomma till arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden delegerar rätten att yttra sig, till arbetsutskottet,
angående kommunstyrelsens detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl, Lomma,
Lomma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 55

s. 10 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2012:332.214

Delegation till arbetsutskottet angående yttrande över förslag till
detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. Fjelie, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Den 28 maj inkom ett förslag till detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl., Fjelie, Lomma
kommun till barn- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen. Kultur- och
fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplanen under utställningstiden 2 juni-30 juni 2014.
Förvaltningschefen och ordförande informerar att yttrandet kan delegeras till arbetsutskottet eftersom utställningstiden inte är tillräcklig för nämndsbehandling.
Beslutsunderlag
– Förslag till detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl., Fjelie, Lomma kommun
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden delegerar rätten att yttra sig angående kommunstyrelsens detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl,
Fjelie, Lomma kommun till arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden delegerar rätten att yttra sig, till arbetsutskottet,
angående kommunstyrelsens detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl, Fjelie, Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 11 (14)

2014-06-03

BUN § 56

Dnr BUN 2014:16.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Nationaldagsfirandet i Bergaparken, Bjärred kl 11.00
• Fortsatt positiv tillväxt gällande barnkullarna i främst den södra kommundelen
• Revisionen genomför granskning av alla nämnders interna kontroll.
• Utbildningschefen informerar nämnden om nytillträdda och tillträdande
förskolechefer i den södra och norra kommundelen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 57

s. 12 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2014:16.600

Frågor och information angående driftbudgetsfördelning samt
särbegåvade barn
Ärendebeskrivning
Charlott Enocson (M) har två frågor till förvaltningen.
Den första frågan handlar om tillgången till läromedel i skolorna i Lomma kommun och resurser till läromedel samt hur de fördelas. Utbildningschef Kerstin Ferbas förklarar att i driftbudgeten, som förvaltningschefen fastställer, beräknar förvaltningen en viss summa per elev för läromedelskostnader. Den totala summan
för läromedel till ett skolområde utgör en del av den totala driftbudgeten som tilldelas varje skolområde. Hur områdeschefen fördelar sitt skolområdes budgetmedel är upp till områdeschefen och inget som förvaltningschefen eller utbildningschefen detaljstyr. Utbildningschefen påpekar att inte någon områdeschef/rektor
har påtalat resursbrist för införskaffande av läromedel.
Förvaltningschefen informerar om att barn- och utbildningsnämnden i sin budget
för 2014 har ökat läromedelsanslagen med 3 %. Vidare informerar förvaltningschefen att fördelningen mellan äldre och nyare skolor har justerats för att öka likvärdigheten.
Charlott Enocsons (M) andra fråga är hur grundskolorna i Lomma kommun fångar upp begåvade barn innan de når högstadiet. Utbildningschef Kerstin Ferbas besvarar frågan med att det förhåller sig olika på de olika skolområdena för hur så
kallade särbegåvade barn hanteras och stimuleras. Hur det praktiskt hanteras får
utbildningschefen återkomma med till nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 58

s. 13 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2014:41.600

Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2014-04-24 § 22: Årsredovisning med koncernredovisning(sammanställd redovisning) för år 2013, avsättande till resultatutjämningsreserv samt revisionsberättelse. Tillika fråga om ansvarsfrihet. Revidering av styroch kvalitetssystem för Lomma kommun
Kommunstyrelsen 2014-04-23 § 62: Befolkningsprognos 2014-2019 för Lomma
kommun
Kommunstyrelsen 2014-04-23 § 60: Förslag till investeringsbudget för åren 20152017
Kommunstyrelsen 2014-04-02 § 44: Fastställande av preliminära ramar för åren
2015-2017
Kommunstyrelsen 2014-04-02 § 42: Förslag till förändrad debiteringsmodell för
IT-verksamheten
Kommunstyrelsen 2014-04-02 § 38: Återrapportering av intern kontroll 2013
Kommunstyrelsen 2014-04-02 § 35: Förslag om tillämpning av driftramar från
och med budgetår 2015 om förenklad hantering av interna poster samt revidering
av styr och kvalitetssystem för Lomma kommun
Skolverket: Säkra behörigheten med Lärarlyftet II
Skolverket: Vägledning för elevhälsan
Skolverket: Statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända
Skolinspektionen: Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Montessoriskolan i Bjärred i Lomma kommun
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Malmö kommun (dnr 320-2013:5288)
Lärarnas riksförbund 2014-04-09: Skolvalet 2014-05-28
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne 2014-09-04: Upphandling av vacciner inom skolhälsovården
Nätverket Svensk barn- och ungdomsidrott: Dags att nominera kandidater till
Svenska barnidrottspriset
Barnombudsmannen: Chatta med Sveriges barnombudsman
Nannyakuten 2014-05-27: Vi hjälper din kommun med barnomsorg utanför ordinarie öppettider
Tetra Pak: Återvinnarna- jakten på de glömda kartongerna!
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 59

s. 14 (14)

2014-06-03
Dnr BUN 2014:42.600

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut nr 16-17: Område Bjärehov
Delegationsbeslut nr 18: Område Karstorp
Delegationsbeslut nr 19: Område Borgeby
Delegationsbeslut nr 20: Område Löddesnäs
Delegationsbeslut nr 21: Område Allé
Delegationsbeslut nr 22: Område Piläng
Delegationsbeslut nr 23: Område Fladäng
Delegationsbeslut nr 24: Område Alfredshäll
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 39: Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 40: Yttrande över detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl, området mellan Bjärred och Haboljung, Lomma
kommun
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 41: Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av överklagande beträffande placering vid
skolenhet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 42: Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av överklagande beträffande placering vid
skolenhet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

