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BUN § 59

Dnr BUN 2014:133.600

Ändring av föredragningslistan
1. § 59 Ändring av föredragningslistan
2. § 60 Förslag till nämndsplan 2015
3. § 61 Godkännande av förslag till budget 2015 jämte planeringsramar 2016-2017
4. § 62 Förslag till ramförskjutning från barn- och utbildningsnämnden till kulturoch fritidsnämnden
5. § 63 Ekonomisk uppföljning
6. § 64 Godkännande av handlingsplan för intern kontroll
7. § 65 Yttrande angående remiss över Alkärret i Haboljung
8. § 66 Yttrande angående förslag om planprogram för Alnarpsområdet
9. § 67 Fastställande av riktlinjer för specialkost
10. § 68 Information om Arbetsmiljöundersökning 2014, Lomma kommun
11. § 69 Information från förvaltningen
12. § 70 Frågor beträffande uppdrag om flexibel skoldag och redovisning av uppföljningsansvaret
14. § 72 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
15. § 73 Anmälan av delegationsbeslut
Nämndens handläggning
Lars Carlén föreslår att punkt 12 Frågor beträffande uppdrag om flexibel skoldag
och redovisning av uppföljningsansvaret läggs till föredragningslistan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2014:22.42

Förslag till nämndsplan 2015
Ärendebeskrivning
De politiska målen som anges i nämndsplanen ”Övergripande mål och riktlinjer
2011-2014”, fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-09. En nämndsplan ska
varje år, senast i samband med beslut om förslag till budget, upprättas inför varje
år och ska ange vad som ska åstadkommas och när i tiden och när målen förväntas
uppfyllas inom budgetperioden. Nämndsmålen ska fungera som styrinstrument
och därför ska målen vara klara och mätbara och det bör vara tydligt hur mål bedöms och hur uppföljningen sker. Nämndsplanen utgör i sin tur underlag för verksamhetsplanen och i den framgår hur de olika verksamhetsområdena verkställer
de kommunala målen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2014-05-27 § 46 och 2014-0618 § 56 behandlat ärendet angående nämndsplan för 2015. Vid det senaste sammanträdet 2014-06-18 beslutade man att återuppta diskussion vid kommande sammanträde. Nämndsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas
till kommunstyrelsen för hörande och därefter kan nämnden fastställa sin
nämndsplan för det kommande året.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-08-19 § 65 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-13 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Förslag till nämndsplan för 2015
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 65
Överläggning
Lars Carlén (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Högberg (S) och Bengt Everlund (S), på tillägg i nämndsplan 2015 med att resursfördelningen ska ske så att
förskolegrupper har högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper
och att i F-3 ska det högst vara 22 elever per klass.
Lars Carlén (S) yrkar också, med instämmande av Fredrik Högberg (S) och Bengt
Everlund (S), att målet under 3.2 Kostverksamhet ändras till ”andelen ekologisk
mat ska nå det nationella målet under 2015”.

Utdragsbestyrkande
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Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden översänder förslaget
till nämndsplan 2015, efter redaktionella ändringar, till kommunstyrelsen för hörande.
Robert Wenglén (M) yrkar avslag på Lars Carléns (S) yrkanden.
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande om att översända förslaget till kommunstyrelsen för hörande och sedan på Lars Carléns yrkanden.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition på bifall respektive avslag på
sitt eget yrkande att barn- och utbildningsnämnden översänder förslaget till
nämndsplan 2015, efter redaktionella ändringar, till kommunstyrelsen för hörande, varefter nämnden bifaller det.
Därefter ställer ordförande proposition på bifall respektive avslag på Lars Carléns
yrkande att resursfördelningen ska ske så att förskolegrupper har högst 13 barn i
småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper och att i F-3 ska det högst vara 22
elever per klass varefter nämnden avslår det.
Sedan ställer ordförande proposition på bifall respektive avslag på Lars Carléns
yrkande att målet under 3.2 Kostverksamhet ändras till ”andelen ekologisk mat
ska nå det nationella målet under 2015” varefter nämnden avslår det.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden översänder bilagt förslag till nämndsplan 2015,
efter redaktionella ändringar, till kommunstyrelsen för hörande.
Bilaga
Reservation
Lars Carlén (S), Fredrik Högberg (S) och Bengt Everlund (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Lars Carléns yrkanden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av förslag till budget 2015 jämte planeringsramar
2016-2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2014-04-02 KS § 44, beslutat fastställa
preliminära ramar för åren 2015 – 2017. Respektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på
kort och på lång sikt jämte större utmaningar på längre sikt fram till 2030.
Kommunstyrelsen har, 2014-05-21 KS § 82, fastställt slutliga ramar för 2015 och
planeringsramar 2016 – 2017. Från år 2014 har hyreskostnaden tillförts ramen.
Nämnderna ska, senast 2014-09-03, lämna budgetförslag inom ram. Förvaltningen
har upprättat ett förslag till budget 2015 samt plan för ekonomin 2016-2017.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-08-19 § 67 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-27 från förvaltningschefen och ekonomsamordnaren
– Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017: Kostverksamhet
– Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017: För-, grundskoleverksamhet
– Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017: Gymnasieskola och
vuxenutbildning
– Budgetram 2014-2017, extern nettobudgetram inkl. lokalkostnad
– Sammanställning budgetförslag 2015-2017
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 67
– Budgetförslag, barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02, presentation
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen föredrar ärendet för nämnden och redovisar de ekonomiska
förutsättningarna med tillväxtmedel om 13,9 mnkr, kompensation för löneökningar och de förväntade större förändringarna inom budgetramen. Förvaltningschefen
presenterar vidare ytterligare kostnader inom för- och grundskola som bland annat
innebär vissa indexuppräkningar jämte indexuppräkning/prisökning inom gymnasieskolan som skulle behöv rymmas inom budgetramen.

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget
till budget 2015 samt plan för ekonomin 2016-2017, efter redaktionella ändringar,
och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Lars Carléns yrkar att det i budgettexterna under rubriken ”Mål” utökas med ytterligare mål. För det första att resursfördelningen ska ske så att förskolegrupper har
högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper samt att det i F-3
ska högst vara 22 elever per klass. Beträffande målet i kostverksamhetens text yrkar Lars Carlén att det ändras till ”andelen ekologisk mat ska nå det nationella
målet under 2015”.
Robert Wenglén (M) yrkar avslag på Lars Carléns yrkanden.
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande om att godkänna förslaget till budget 2015 samt plan för ekonomin 2016-2017 och sedan avser han ställa proposition på Lars Carléns yrkanden.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition på bifall respektive avslag på
sitt eget yrkande att barn- och utbildningsnämnden översänder förslaget till
nämndsplan 2015, efter redaktionella ändringar, till kommunstyrelsen för hörande, varefter nämnden bifaller det.
Därefter ställer ordförande proposition på bifall respektive avslag på Lars Carléns
yrkande att resursfördelningen ska ske så att förskolegrupper har högst 13 barn i
småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper och att i F-3 ska det högst vara 22
elever per klass samt ändra det gällande kostmålet till ”andelen ekologisk mat ska
nå det nationella målet under 2015”, varefter nämnden avslår det.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till budget 2015 samt plan för
ekonomin 2016-2017, efter redaktionella ändringar, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nämnden ajournerar sammanträdet 19.40-19.50.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till ramförskjutning från barn- och utbildningsnämnden
till kultur- och fritidsnämnden gällande finansiering av skolvärd
Ärendebeskrivning
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden bedriver kultur- och fritidsnämnden
skolvärdsverksamhet på Bjärehovskolan samt Rutsborgskolan. Under hösten 2014
utökas verksamheten med en skolvärd även på Karstorpskolan. Kultur- och fritidsnämndens årliga externa nettokostnad beräknas bli 220 tkr.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-08-19 § 68 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-14 från förvaltningschefen och ekonomen
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 68
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige en ramförskjutning
av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden motsvarande 220 tkr år 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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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 bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-08-19 § 66 har berett ärendet.
Förvaltningschefen och ekonomsamordnaren informerar utskottet om rapporten.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-13 från förvaltningschefen och ekonomsamordnaren
– Barn- och utbildningsnämnden totalt jan-juli 2014, rapport
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 66

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av handlingsplan för intern kontroll
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Det brukar benämnas intern
kontroll. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-08 § 32 fastställt reviderat reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde
2007-01-17 § 32 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll.
Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för nästkommande år senast i samband med att nämnden antar budgeten,
det vill säga normalt i augusti eller i början av september månad. Av reglementet
framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse
att:
• En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
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.

Specifika områden för intern kontroll 2015
Upphandling
Kontroll att upphandling görs och att ingångna avtal följs.
Ekonomi
Vid negativ budgetavvikelse; Har beskrivning upprättats i kvartals- och delårsbokslut över vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras vidtas för att få budgeten i balans.
Delegationsbeslut
Uppföljning av delegationsbeslut.

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-08-19 § 69 har berett ärendet.
Förvaltningschefen informerar nämnden att sedan arbetsutskottets sammanträde
har det tillkommit ett kommungemensamt mål inom området upphandling.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-20 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Plan – Intern kontroll 2015 Barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 69
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg av området upphandling och kontrollmoment
som därav följer enligt plan.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
Barn- och utbildningsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2015 inom följande områden: upphandling, ekonomi, delegationsbeslut, lokaluthyrning, sjukfrånvaro och personalomsättning samt godkänner bilagt förslag till intern kontrollplan.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande angående remiss över Alkärret i Haboljung
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2014-06-18 KS § 104, behandlat ärende
om avgränsning och föreskrifter för kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun. Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas mellan 2012 och 2018.
Under hösten 2013 presenterades en åtgärdsplan med förslag på vilka områden
som skulle kunna komma ifråga för att uppfylla målet. I planen är Alkärret i Haboljung prioriterat som område nummer två.
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett naturområde av stort värde för biologisk mångfald. Naturreservatet ska långsiktigt upprätta gynnsamma
förhållanden för de arter och habitat som förekommer inom området. Områdets
varierande miljö ska upprätthållas och utvecklas. Reservatet ska kunna utnyttjas
för lärande och rekreation utan att dess biologiska värden hotas. Kommunstyrelsen har skickat förslaget på remiss till nämnderna.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-08-19 § 70 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-11 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Förslag till detaljplan för för Fjelie 3 16 m fl i Fjelie, Lomma kommun
– Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-18 § 104
– Skrivelse från planeringschefen och miljöstrategen 2014-06-13
– Förslag på avgränsning och föreskrifter för det kommande naturreservatet
”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun, 2014-06-03
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 70
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
Barn- och utbildningsnämnden översänder följande yttrande till kommunstyrelsen:
Det område där Alkärret är beläget är viktigt för rekreation. Barn- och utbildningsnämnden välkomnar därför åtgärder som medför en utveckling av naturområdet som inte medför begränsningar vad gäller nyttjande av området.
Nämnden har utöver detta yttrande ingenting att erinra mot förslaget till avgränsning och föreskrifter för kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i
Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Yttrande angående förslag om planprogram för Alnarpsområdet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt förslag till planprogram för Alnarpsområdet, i
Lomma kommun, för yttrande. Huvudsyftet med programmet är att redovisa
grunddragen i användning av mark och vatten samt att visa på olika utvecklingsmöjligheter av området. Programmet kommer sedan att följas av upprättande av
en eller flera detaljplaner. Planområdet omfattar hela Alnarpsområdet samt omkringliggande jordbruksmark. Området avgränsas av Malmövägen i väster, motorvägarna i söder och öster samt Malmövägen i norr.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över programförslaget vid sammanträdet 2009-06-02 BUN § 52. Nämndens yttrande, som avsåg Friluftsliv och rekreation samt kommunikation, trafik och säkerhet, avslutades med en sammanvägd bedömning enligt följande:
Alnarpsområdet har stort värde för kommunens friluftsliv och som område för
rekreation. Området besöks av barn och ungdomar såväl under som efter skoldagen. Detta innebär att höga krav bör ställas på möjligheten att på ett säkert
sätt ta sig till och från planområdet. Ökad järnvägstrafik genom området ställer
ytterligare krav på säkerhet för de barn och ungdomar som vistas i och omkring
planområdet. Ett eventuellt framtida nyttjande av ytterligare ytor och lokaler i
planområdet understryker vikten av sådana säkerhetsåtgärder som berörts i
planprogrammet.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-08-19 § 71 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-07-07 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Skrivelse 2014-06-24 från kommunstyrelsens ordförande och planeringschef
– Planprogram för Alnarpsområdet, reviderat maj 2014
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 71
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden översänder följande yttrande till kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden noterar att det område där Alnarps förskola i dag
finns är markerat som ”Område där student-, forskarbostäder och förskola kan
prövas” (Planprogrammet sidan 33).

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden understryker att en utveckling av Alnarpsområdet
som påverkar befintlig förskolas möjlighet att bedriva verksamhet medför behov
av etablering av motsvarande lokaler i södra kommundelen. Nämnden har utöver
detta yttrande och nämndens yttrande, enligt ovan, ingenting att erinra mot förslaget till planprogram för Alnarpsområdet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 67

s. 15 (21)

2014-09-02
Dnr BUN 2014:108.2

Fastställande av riktlinjer för specialkost
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-28 § 48 uppdrog åt förvaltningen att genomföra en översyn av de nuvarande riktlinjerna för specialkost och
att presentera ett reviderat förslag beträffande riktlinjer för specialkost till nämnden. Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-03 § 52 beslutade att återremittera
ärendet till förvaltningen för beredning av riktlinjerna. Vid samma sammanträde
beslutade barn- och utbildningsnämnden att delegera till skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar att fatta beslut om avslag på ansökan om specialkost.
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) betonar man särskilt att barn med sjukdomar eller allergier behöver en varierad och näringsriktig måltid mitt på dagen.
Riktlinjer för specialkost finns idag på förvaltningsnivå och de blir i, och med ett
fastställande, inaktuella. Förslaget till riktlinjer innehåller inga förändringar som
kan antas föranleda ett utökat nyttjande av specialkost bland skoleleverna. Det är
därför förvaltningens bedömning att beslutet inte medför negativa ekonomiska effekter. Förvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer för specialkost. Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 64 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-13 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Förslag till riktlinjer för specialkost
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 63
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 64
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) informerar nämnden om den redogörelse som
kostchef Ann Ellis och Eva Knutsson, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar lämnade till arbetsutskottet 2014-08-19.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer bilagda riktlinjer beträffande specialkost att gälla från 2014-10-15.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 68

s. 16 (21)

2014-09-02
Dnr BUN 2014:41.600

Information om Arbetsmiljöundersökning 2014, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har genomfört en arbetsmiljöundersökningsenkät under maj månad 2014 för samtliga förvaltningar och antalet svarande var 802 stycken av 1253
tillfrågade. Den förra undersökningen genomfördes 2011. I rapporten presenteras
resultaten på kommun- och förvaltningsnivå men även på områdesnivå för till exempel skolområden.
Förvaltningschef Eva Albihn föredrar resultatet för förvaltningen för utbildning,
kost, kultur och fritid för barn- och utbildningsnämnden inom de undersökta områdena: motivation, ledarskap, styrning, arbetsförhållanden, arbetsklimat, information, utvecklingssamtal, regelbundna APT, Samarbete och samverkan, utsatt, hot
och våld och trakasserier eller kränkning. Förvaltningens totala resultat är generellt i paritet med det totala resultatet för kommunen inom de flesta av de presenterade områdena.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 17 (21)

2014-09-02

BUN § 69

Dnr BUN 2014:16.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Arbetsmiljöverket har haft ett avslutande möte med förvaltningen och de
fackliga representanterna angående ärendet om lärarnas arbetsbelastning.
Arbetsmiljöverket var positiv till de vidtagna åtgärderna och meddelade att
därmed avslutas ärendet och de häver vitesföreläggandet.
• Lomma placerade sig som femtonde kommun i Lärarförbundets ranking
”Bästa skolkommun”.
• Invigning av Karstorp södra 2 september
• Utbildningschefen informerar om de anmälningar om kränkande behandling som inkommit enligt skollagen 6 kap 10 § under läsåret 2013/2014.
Utbildningschefen informerar om den sammanställning av anmälningar
som har gjorts för kommunens åtta skolområden. Det totala antalet anmälningar är 91 stycken avseende grundskolan och 3 stycken avseende förskolan. Två anmälningar har inkommit från Skolinspektionen för besvarande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 70

s. 18 (21)

2014-09-02
Dnr BUN 2014:103.611
Dnr BUN 2014:16.600

Frågor beträffande uppdrag om flexibel skoldag och redovisning
av kommunala informationsansvaret
Ärendebeskrivning
Lars Carlén (S) aktualiserar två frågor. Den första berör barn- och utbildningsnämndens uppdrag 2013-11-26 § 124 till förvaltningen om en utredning av flexibel skoltid. Lars Carlén (S) önskar att förvaltningen återkommer till nämnden i
ärendet. Ordförande Robert Wenglén (M) svarar att ärendet har behandlats under
dagens ordförandeberedning och det är planerat att finnas med på föredragningslistan till nästkommande nämndssammanträde.
Den andra frågan berör det kommunala informationsansvaret och Lars Carlén (S)
önskar en redovisning av hur förvaltningen arbetar med det. Ordförande Robert
Wenglén (M) besvarar frågan med att en redovisning av hur förvaltningen arbetar
med det kommunala informationsansvaret kommer att redovisas för nämnden på
nämndssammanträdet i september eller oktober.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 71

s. 19 (21)

2014-09-02
Dnr BUN 2014:41.600

Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2014-05-21 § 75: Kompensation för löneökningar år 2014 samt
ramjustering 2015-2017
Kommunstyrelsen 2014-05-21 § 82: Fastställande av slutliga ramar för 2015 och
planeringsramar för 2016-2017
Kommunstyrelsen 2014-05-21 § 74: Avstämning av tillväxtpost 2014 med nivåhöjning år 2015-2017
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-19 § 62-72
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-06-18 § 53-61
Utskottet för tillgänglighetsfrågor, 2014-06-12: Minnesanteckning från utskottet
2014-05-15
Arbetsmiljöverket 2014-08-21, IRS 2014/820: Information om avslutat ärende
Skolverket 2014-05-28: Beslutsmeddelande gällande icke beviljade utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan
Skolverket 2014-06-19: Granskning av statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare läsåret 2013/14
Skolverket 2014-06-05: Statsbidrag för läxhjälp
Skolverket 2014-08-07: Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram, samt Allmänna råd för fritidshem
Skolverket 2014-07-01: Väpnat våld i skolan
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för omsorg på obekväm tid
Skolinspektionen 2014-08-12, 1042: Ansökan om godkännande som huvudman
för gymnasieskola i Lunds kommun
Skolinspektionen 2014-07-04: Beslut om avslag för ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö
kommun (928)
Skolinspektionen 2014-07-04: Beslut om avslag för ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Lunds
kommun(933)
Skolinspektionen 2014-07-04: Beslut om avslag för ansökan från Thorengruppen
AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun(962)
Specialpedagogiska skolmyndigheten: tematräffar, konferenser och mässor 2014
Länsstyrelsen Skåne: Regeringsuppdrag – ekonomisk utsatthet bland barn
Trafikkalendern/Svensk cykling 2014-06-12: Gå och cykla till skolan!
Sveriges kommuner och landsting 2014-06-16: Arbetsdomstolens dom 2014 nr
31. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av textilslöjdlärare på
g4rund av nedsatt arbetsförmåga

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 20 (21)

2014-09-02

BUN § 71 (forts.)
Sveriges kommuner och landsting 2014-06-13:Arbetsdomstolens dom 2014 nr 39
om kommun haft rätt att häva anställningsavtal med en lärare som uppgivit felaktig ämnesbehörighet
Naturmiljöboken 2014-08-20: Deltagarbekräftelse
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva: Kom på rikskonferensen för unga på
landsbygden 21-22 september
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva: Landsbygd 2.0
Stroblius 2014-08-22: Jakten på de glömda kartongerna
NN och NN 2014-07-11: Matsvinnet och dess konsekvenser
NN 2014-08-27: Debatt om skolan inför valet?
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 72

s. 21 (21)

2014-09-02
Dnr BUN 2014:42.600

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-06-18 § 51: Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av överklagande beträffande placering vid
skolenhet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-06-18 § 52: Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av överklagande beträffande placering vid
skolenhet
Kerstin Ferbas, delegationsbeslut nr 1, 2014-08-12: Ombudgetering medel förstelärare – Ersättning för förstelärare fr.o.m. 2014-07-01 och flytt förstelärare från
Bjärehov till Karstorp
Delegationsbeslut nr 25 : Område Karstorp
Delegationsbeslut nr 26-31 : Område Resurs- och lärcentrum
Delegationsbeslut nr 32-38: Område Fladäng
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

