SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 1 (19)

2014-10-21

Plats

Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset i Lomma

Tid
Beslutande

Tisdagen den 21 oktober 2014, 18.30-21.20
Robert Wenglén (M)
ordförande § 82-95
Yvonne Andreasson (FP)
1:e vice ordförande § 82-95
Lars Carlén (S)
2:e vice ordförande § 82-95
Richard Jerneborg (M)
ledamot § 82-95
Anna-Karin Davidsson (KD)
ledamot § 82-95
Fredrik Högberg (S)
ledamot § 82-87
Charlott Enocson (M)
ersätter Mozhgan Zachrison (M) § 82-91,
93-95
Susanne Borgelius (M)
ersätter Martin Johansson (M) § 82-95
ersätter Mathias Friman (M) § 82-95
Lena Wahlgren
Peter Appel (FP)
ersätter Jan Larsson (M) § 82-95
Cecilia Edelborg Christensen (C) ersätter Stefan Calling (FP) § 82-95
Bengt Everlund (S)
ersätter Fredrik Högberg (S) § 88-95
Ann-Kristin Leijon (S)
ersätter Charlott Enocson (M) § 92
Bengt Everlund (S)
ersättare § 82-87
Ann-Kristin Leijon (S)
ersättare § 82-91,93-95

Övriga deltagare

Eva Albihn
Mattias Fyhr
Kerstin Ferbas
Magnus Lindvall
Helen Hurtig

förvaltningschef § 82-95
nämndsekreterare § 82-95
utbildningschef § 82-95
ekonomsamordnare § 82-86
personalföreträdare TCO § 82-95

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2014-10-28

Underskrifter

Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Lars Carlén
Utdragsbestyrkande

Paragrafer 82-95

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-10-21
Paragrafer

82-95

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-10-30

Datum när anslaget 2014-11-21
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande

s. 2 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (19)

2014-10-21

BUN § 82

Dnr BUN 2014:133.600

Ändring av föredragningslistan
1. § 82 Ändring av föredragningslistan
2. § 83 Information om kommunala informationsansvaret(KIA) gällande ungdomar
mellan 16 och 20 år som inte arbetar eller studerar
3. § 84 Information om intäkter inom ramen för taxa för uthyrning av skollokaler
4. § 85 Uppföljning av Kontaktcenters verksamhet
5. § 86 Ekonomisk uppföljning
6. § 87 Delegering av uppföljning av lokalbehovsplan till arbetsutskottet samt uppsägande av hyreskontrakt gällande Resurs- och Lärcentrum
7. § 88 Godkännande av budgettext gällande för- och grundskola efter återremiss
från kommunstyrelsens arbetsutskott i budgetärende
8. § 89 Yttrande över remiss från kommunstyrelsen angående handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor
9. § 90 Fastställande av anpassad delegationsplan
10. § 91 Förslag till sammanträdestider 2015 för barn- och utbildningsnämnden
11. § 92 Fyllnadsval till arbetsutskottet
12. § 93 Information från förvaltningen
13. § 94 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
14. § 95 Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 83

s. 4 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:16.600

Information om kommunala informationsansvaret(KIA) gällande
ungdomar mellan 16 och 20 år som inte arbetar eller studerar
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in Cecilia Jönsson, rektor vid Resursoch Lärcentrum för att informera nämnden om det kommunala informationsansvaret(KIA).
Vid sammanträdet lämnar Cecilia Jönsson en redogörelse för hur Lomma kommun arbetar med informationsansvaret och för de förändringar som sker efter årsskiftet på grund av ny lagstiftning. Av de 821 personer som har möjlighet till
gymnasiala studier är det 39 som ej studerar på en gymnasieutbildning utan därmed omfattas av kommunens informationsansvar.
Beslutsunderlag
- Skolinspektionens rapport 2014:07: Unga riskerar att falla mellan stolarna
- Skolinspektionen: www.skolinspektionen.se/kommun-2013, Kommunernas
informationsansvar, uppdaterad 2014-09-12
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 84

s. 5 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2013:58.600

Information om intäkter inom ramen för taxa för uthyrning av
skollokaler
Ärendebeskrivning
Under 2012 beslutade kommunstyrelsen att införa ett nytt internhyressystem. Systemet innebär bland annat att kostnaderna för lokaler inom kommunens verksamheter förs ut på respektive förvaltning. För barn- och utbildningsnämnden
minskades budgetramen för 2014 med 305 tkr och från 2015 kommer den att
minskas med 610 tkr. Detta för att motivera verksamheten att, på olika sätt, hålla
sina lokaler tillgängliga för föreningar och privatpersoner, på tider där det inte
kolliderar med ordinarie verksamhet. På så sätt skulle verksamheten kunna skapa
intäkter för att kompensera den minskade ramen och allmänheten skulle kunna få
ökad tillgång till lokaler för olika ändamål. Skollokaler som är möjliga att hyra är
klassrum, aulor och specialsalar såsom slöjd- och hemkunskapssalar.
Förvaltningschefen och ekonomsamordnaren informerar nämnden om de intäkter
som fram till september 2014 har genererats från uthyrningen av de lokaler nämnden disponerar. Intäkterna uppgår till 118 tkr och förvaltningen prognostiserar att
intäkterna under 2014 uppgår till 167 tkr. Andelen uthyrningar till privatpersoner
hittills under 2014 utgör en mindre del av intäkterna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 85

s. 6 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2013:58.600

Uppföljning av Kontaktcenters verksamhet
Ärendebeskrivning
Sedan 1 februari 2014 har Lomma kommuns Kontaktcenter ansvar för uthyrning
av de anläggningar som ryms inom barn- och utbildningsnämndes område. Kontaktcenter fick då ett samlat ansvar för att hantera bokning och uthyrning av
kommunala lokaler.
Förvaltningschefen informerar att lokalerna är bokningsbara, även för privatpersoner, via hemsidan där man genomför en bokningsförfrågan för aktuell lokal.
Kontaktcenter arbetar med att utveckla informationen om lokaler, praktiska rutiner kring uthyrning och lokalbokningssidans funktion.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 86

s. 7 (19)

2014-10-21
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 den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-10-14 § 82 har berett ärendet.
Förvaltningschefen informerar nämnden om att helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om 300 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-09 från förvaltningschefen och ekonomsamordnaren
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden totalt jan-sept
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden Bilaga volym
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden Bilaga totalt
Nämndens handläggning
Ordförande informerar nämnden om arbetsutskottets behandling och beslut att föreslå att barn- och utbildningsnämnden, efter ändringar enligt av utskottet givna
direktiv, godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten, efter ändringar enligt av
utskottet givna direktiv, och översänder den till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 87

s. 8 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:106.216

Delegering av uppföljning av lokalbehovsplan till arbetsutskottet
samt uppsägande av hyreskontrakt gällande Resurs- och Lärcentrum
Ärendebeskrivning
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 de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder
som anges.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar
som påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under
våren. Lokalbehovsplanen behandlas av nämnden under våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen omfattar perioden 2015 – 2030.
I föreliggande uppföljning av lokalbehovsplanen belyses aktuell projektplanering i
förhållande till den tidplan barn- och utbildningsnämndens analys av befolkningsprognosen gett upphov till. De tidpunkter för färdigställande som anges följer tekniska förvaltningens bedömning avseende respektive projekt.
Förvaltningen har upprättat ett förslag beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-14 § 84 har berett ärendet.
Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen nämnden om uppföljningen av
lokalbehovsplanen. Vidare informerar förvaltningschefen att Resurs- och lärcentrum har ett lokalbehov om ungefär 175 m2 jämte tillgång till samutnyttjade lokaler. I dagsläget hyr man lokaler om 830 m2 till en kostnad av 1,3 mnkr årligen. Det
nuvarande hyreskontraktet för lokalerna på Strandvägen 82, Lomma(obj.nr 60540002) löper ut 2015-09-30.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-10 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Lokalbehovsplan – Bilaga
Nämndens handläggning
Nämnden diskuterar formuleringar i uppföljningen av lokalbehovsplanen och
möjligheten till redaktionella ändringar av uppföljningen av lokalbehovsplanen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 9 (19)

2014-10-21

BUN § 87 (forts.)
Ordförande informerar nämnden om arbetsutskottets behandling och beslut att föreslå att:
Barn- och utbildningsnämnden hemställer om tekniska nämndens/tekniska förvaltningens medverkan för att tillgodose lokalbehovet.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder uppföljning av lokalbehovsplan 2014, till kommunstyrelsen för kännedom.
Barn- och utbildningsnämnden säger upp det nuvarande hyresavtalet vid månadsslutet oktober 2014, avseende Resurs- och Lärcentrums lokaler vid Strandvägen
82, Lomma(obj.nr 6054-0002), för att snarast möjliggöra ett effektivare lokalutnyttjande för Resurs- och lärcentrum.
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att barn- och utbildningsnämnden hemställer om tekniska nämndens/tekniska förvaltningens medverkan för att tillgodose lokalbehovet.
Robert Wenglén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att barn- och utbildningsnämnden säger upp det nuvarande hyresavtalet vid månadsslutet oktober
2014, avseende Resurs- och Lärcentrums lokaler vid Strandvägen 82, Lomma(obj.nr 6054-0002), för att snarast möjliggöra ett effektivare lokalutnyttjande
för Resurs- och lärcentrum.
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden, med ändring av arbetsutskottets förslag om godkännande, delegerar till arbetsutskottet att besluta
om uppföljningen av lokalbehovsplan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden hemställer om tekniska nämndens/tekniska förvaltningens medverkan för att tillgodose lokalbehovet.
- Barn- och utbildningsnämnden säger upp det nuvarande hyresavtalet vid månadsslutet oktober 2014, avseende Resurs- och Lärcentrums lokaler vid Strandvägen 82, Lomma(obj.nr 6054-0002), för att snarast möjliggöra ett effektivare lokalutnyttjande för Resurs- och lärcentrum.
- Barn- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta om uppföljningen av lokalbehovsplan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 88

s. 10 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:155.041

Godkännande av budgettext gällande för- och grundskola efter
återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott i budgetärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2014-04-02 § 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 § 82, fastställt slutliga ramar för 2015 och planeringsramar 2016 – 2017.
Nämnderna ska senast 2014-09-03 lämna budgetförslag inom ram. Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 § 61 har godkänt ett förslag till budget 2015 samt
plan för ekonomin 2016-2017 som överlämnades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 § 181 har beslutat att återremittera budgettexten avseende för- och grundskoleverksamhet till barn- och utbildningsnämnden för omarbetning.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad budgettext för fullmäktigeverksamheten för- och grundskola. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2014-10-14 § 85 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-13 från förvaltningschefen, För- och grundskoleverksamhet
Nämndens handläggning
Ordförande informerar nämnden om arbetsutskottets behandling och beslut att föreslå att barn- och utbildningsnämnden godkänner förlaget till budgettext för föroch grundskoleverksamhet och översänder den till kommunstyrelsen.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förlaget till budgettext för för- och
grundskoleverksamhet och översänder den till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 89

s. 11 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:314.600

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen angående handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 155 har beslutat att remittera förslag till reviderat
handlingsprogram enligt lag(2003:778) om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015 – 2018, till myndigheter som har ett väsentligt intresse i saken. Samtliga nämnder bereds tillfälle att, senast 2014-10-31, inkomma till kommunstyrelsen
med synpunkter.
Lagen om skydd mot olyckor innehåller bland annat bestämmelser om de åtgärder
som kommuner ska vidta till skydd mot olyckor. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor som är riktningsgivande och
kompletteras av verksamhetsmål. Vissa grundläggande verksamhetsmål finns i lagen, medan övriga verksamhetsmål ska formuleras av kommunerna utifrån den
lokala riskbilden.
Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 3 och 8 §§ ska kommunen utarbeta dels
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och dels ett handlingsprogram
för räddningstjänst. Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktige har 2010-09-09 § 69, antagit reviderat handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor innefattande såväl handlingsprogram för räddningstjänsten som för den förebyggande verksamheten, att gälla från och med 2010-11-01. Det från kommunstyrelsen
remitterade förslaget innebär förtydliganden, uppdateringar och kompletteringar
av gällande handlingsprogram.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-14 § 88 har berett ärendet. Förvaltningschefen informerar nämnden om ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-13 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Remiss 2014-10-08 av förslag till reviderat Handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor för Lomma kommun från kommunstyrelsen
- Handlingsprogram, Lomma kommun 2015-2018 enligt lag om skydd mot
olyckor
- Riskanalys enligt lag om skydd mot olyckor i Lomma kommun 2015-2018 inklusive bilagor

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 12 (19)

2014-10-21

BUN § 89 (forts.)
Nämndens handläggning
Ordförande informerar nämnden om arbetsutskottets behandling och beslut att föreslå att barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder, från förvaltningen föreslaget yttrande, med följande kompletterande stycke: Barn- och utbildningsnämnden finner att det remitterade materialet inte är fullständigt. Exempelvis
kan nämnas att figur 2 på sidan 10 i handlingsprogrammet saknas och att det synes vara en felaktig figurhänvisning på sidan 11 samt att i de två bilagorna till
riskanalysen, benämnda bilaga 1 och 5A i de remitterade handlingarna, saknas
översvämningskarta över den norra kommundelen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder följande yttrande över
förslag till reviderat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för
Lomma kommun 2015 – 2018, till kommunstyrelsen:
Det reviderade förslaget till handlingsprogram ger en bra bild av arbetet med
skydd mot olyckor. I programmet visas olika aktörers roller och hur de samverkar
med varandra. Programmet ger också exempel på hur risk- och sårbarhetsreducerande arbetet kan ske, såsom utbildningsinsatser. Till programmet har en riskanalys bifogats. Analysen ger exempel på risker i och vid förskolor, skolor och kulturbyggnader. Barn- och utbildningsnämnden ser därför att handlingsprogrammet
kan vara ett stöd i arbetet med skydd mot olyckor i kommunen.
Förvaltningen har deltagit i en pilotstudie, där olika risker ringats in och därmed
haft tillfälle att träna organisationen. Detta arbete innefattade inledningsvis verksamheter inom både barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Arbetet genomfördes under ledning av säkerhetschefen, i
Lomma kommun.
Barn- och utbildningsnämnden finner att det remitterade materialet inte är fullständigt. Exempelvis kan nämnas att figur 2 på sidan 10 i handlingsprogrammet
saknas och att det synes vara en felaktig figurhänvisning på sidan 11 samt att i de
två bilagorna till riskanalysen, benämnda bilaga 1 och 5A i de remitterade handlingarna, saknas översvämningskarta över den norra kommundelen.
Härutöver har barn- och utbildningsnämnden ingenting att erinra mot förslaget till
reviderat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015 – 2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 90

s. 13 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:301.002

Fastställande av anpassad delegationsplan
Ärendebeskrivning
Bestämmelser om delegation av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallag(1991:900) 6 kap 33-38 §§. Enligt 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare i en nämnd eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar. Undantaget från möjligheten till delegation är ärenden
enligt 34 §. Delegationen innebär att nämnden uppdrar åt delegaten att fatta beslut
på nämndens vägnar i de ärenden, som anges i delegationsplanen. Eftersom delegaten därigenom träder i nämndens ställe får besluten samma rättsverkan som
nämndens egna beslut. Nämnden har ingen möjlighet att ändra en delegats beslut
men delegationen för ett område kan återtas.
Den nuvarande utformningen av delegationsplanen fastställdes för första gången
att gälla från 2011-10-01 i samband med att den nya skollagen (2010:800) trädde i
kraft och den har anpassats ett flertal gånger sedan dess. Syftet med denna anpassning är dels att göra delegationsplanen tydligare och mer enhetlig men även
att korrigera felaktigheter i nuvarande utformning. Förslaget innebär även att delegation av arbetsmiljöansvar (1:8), beslut om SFI-bonus(6:5) tas bort och att beslut om tilläggsbelopp delegeras till områdeschef för Resurs- och Lärcentrum(3:21).
Förvaltningen har upprättat förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-14 § 86 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-13 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
- Förslag till reviderad delegations- och vidaredelegationsplan för barn- och utbildningsnämnden
Nämndens handläggning
Ordförande informerar nämnden om arbetsutskottets behandling och beslut att föreslå att barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen delegations- och vidaredelegationsplan att gälla från och med 2014-12-01.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer bilagd delegations- och vidaredelegationsplan att gälla från och med 2014-12-01.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 91

s. 14 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:310.006

Fastställande av sammanträdestider 2015 för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2014. Förslaget
utgår från planeringen för 2014 men har justerats och anpassats utifrån tidplanen
för inlämning av ekonomiska rapporter och sammanträden för kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges
gruppmöten. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar.
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar:
Barn- och utbildningsnämnden: 13 januari, 24 februari, 7 april, 28 april, 2 juni, 1
september, 29 september, 3 november, 1 december.
Nämndssammanträdena börjar kl. 18.30
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-14 § 87 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-08 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
Nämndens handläggning
Ordförande informerar nämnden om arbetsutskottets behandling och beslut att föreslå att barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2015
enligt följande: 13 januari, 24 februari, 7 april, 28 april, 2 juni, 1 september, 29
september, 3 november, 1 december samt tiden till kl 18.30.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2015 enligt
följande: 13 januari, 24 februari, 7 april, 28 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 3 november, 1 december samt tiden till kl 18.30.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 15 (19)

2014-10-21

BUN § 92

Dnr BUN 2011:2.113

Fyllnadsval till arbetsutskottet
Ärendebeskrivning
En skrivelse 2014-09-03, har inkommit från Elisabeth Stålesjö (M) om avsägelse
från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Avsägelsen har
behandlats och godkänts av kommunfullmäktige 2014-09-11 KF § 44. Därmed
uppstår en vakans i arbetsutskottet och enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente § 19 ska en ny ersättare snarast väljas ur nämnden till arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden väljer Jan Larsson (M) till 2:e ersättare i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott, efter Elisabeth Stålesjö, för tiden fram till
och med 2014-12-31.
- Barn- och utbildningsnämnden väljer Charlott Enocsson (M) till 3:e ersättare i
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, efter Jan Larsson, för tiden fram till
och med 2014-12-31.
Jäv
Med anledning av jäv har Charlott Enocson(M) inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 16 (19)

2014-10-21

BUN § 93

Dnr BUN 2014:16.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Arbetsmiljöverket har bokat in fyra inspektioner under hösten
på förskolor bland annat om hur arbetsgivare förebygger arbetsmiljöproblem genom att uppmärksamma psykosociala risker i arbetet.
• Den kommungemensamma kontrollen inom intern kontroll har
kompletterats med ett kontrollmoment av tillämpning av regler
avseende flextid, övertid och semester efter att nämnden godkände sin plan för intern kontroll.
• Tjänsten som förskolechef på Område Bjärehov är vakant.
• Förvaltningen kommer att genomföra en sammanställning av
skolledarnas situation vad gäller antalet underställda
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 94

s. 17 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:41.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2014-09-11 § 44: Godkännande av avsägelse från Elisabeth
Stålesjö (M) avseende uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden för
tiden till och med 2014-12-31 samt fyllnadsval härav
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-09-16 § 73-79
Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-01 § 54: Förslag till ramförskjutning från
barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden gällande finansiering av skolvärd
Socialnämnden 2014-09-30 § 81: överenskommelse om flytt av externbudgetram
mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, för åren 2015-2107
Förvaltningsrätten i Malmö 2014-09-17,4492-14: Förvaltningsrätten avslår överklagat beslut om skolplacering vid område Piläng
Förvaltningsrätten i Malmö 2014-09-30,4494: Förvaltningsrätten upphäver överklagat beslut om skolplacering vid område Allé.
Arbetsmiljöverket 2014-09-17: Föranmälan av inspektion Smedjevägen 8
Arbetsmiljöverket 2014-09-17: Föranmälan av inspektion Skolskeppsgatan 5
Arbetsmiljöverket 2014-09-17: Föranmälan av inspektion Ringvägen 11 c
Arbetsmiljöverket 2014-09-17: Föranmälan av inspektion Plantskolevägen 2
Skolverket 2014-08-29: Godkännande av ansökan om särskild variant inom det
estetiska området 32112-0005271
Skolverket 2014-08-29: Godkännande av ansökan om särskild variant inom det
estetiska området 32112-0005264
Skolverket 2014-10-08: Övergångsbestämmelser för SFI-bonus
Skolverket 2014-10-08: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid år 2014
Skolverket 2014-09-16: Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet ht 2014 22 sept10 okt
Skolinspektionen 2014-09-22: Godkännande av ansökan som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten judo vid gymnasieskolan Procivitas
Gymnasium i Malmö kommun 32:2014:834
Skolinspektionen 2014-09-22: Godkännande av ansökan som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten simhopp vid gymnasieskolan Procivitas Gymnasium i Malmö kommun 32:2014:836
Skolinspektionen 2014-09-22: Godkännande av ansökan som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten fäktning vid gymnasieskolan Procivitas Gymnasium i Malmö kommun 32:2014:837
Skolinspektionen 2014-09-22: Godkännande av ansökan som huvudman för särskild variant inom det estetiska området vid Lars-Erik Larssongymnasiet i Lunds
kommun 32:2014:626
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 18 (19)

2014-10-21

BUN § 94 (forts.)
Skolinspektionen 2014-09-22: Godkännande av ansökan som huvudman för särskild variant inom det estetiska området vid Lars-Erik Larssongymnasiet i Lunds
kommun 32:2014:625
Skolinspektionen 2014-09-22: Godkännande av ansökan om godkännande som
huvudman för särskild variant inom det estetiska området vid Lars-Erik Larssongymnasiet i Lunds kommun 32:2014:625
Skolinspektionen 2014-09-19: Avslag för ansökan som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun 32:2014:981
Skolinspektionen 2014-09-12: Avslag för ansökan som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun 32:2014:1016
Skolinspektionen 2014-09-12: Avslag för ansökan som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun 32:2014:971
Skolinspektionen 2014-09-17: Avslag för ansökan som huvudman för gymnasieskola i Lunds kommun 32:2014:839
Skolinspektionen 2014-09-17: Godkännande av ansökan som huvudman för gymnasieskola i Lunds kommun 32:2014:996
Skolinspektionen 2014-09-17: Godkännande av ansökan som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun 32:2014:859
Karolina Falke 2014-09-19: Operation giftfri skola
Lisa Gallay 2014-10-13: Starta förskola
Jessica Wernberg, Caroline Henningsson 014-10-08: Frågan om medgivande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda inkomna/avgivna
skrivelserna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 95

s. 19 (19)

2014-10-21
Dnr BUN 2014:42.600

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Vidaredelegationsbeslut nr 41-47: Område resurs- och lärcentrum
Utbildningschef Kerstin Ferbas 2014-09-15 nr 4: Ombudgetering medel ny verksamhet och flytt verksamhet - ersättning för ny verksamhet Område Karstorp och
flytt av förskolan Bildrike från Område Allé till Område Fladäng
Förvaltningschef Eva Albihn 2014-09-26 nr 6: Tillväxtjustering per enhet ht 2014
Förvaltningschef Eva Albihn 2014-09-26 nr 7: DB-Budget 2014
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

