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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (22)

2014-12-02

BUN § 96

Dnr BUN 2014:133.600

Ändring av föredragningslistan
1. § 96 Ändring av föredragningslistan
2. § 97 Delegation till arbetsutskottet gällande ärenden om fastställande av bidrag
till pedagogisk omsorg, bidrag och interkommunal ersättning till förskolor, förskoleklasser och grundskolor
3. § 98 Ekonomisk uppföljning
4. § 99 Fastställande av riktlinjer för kost inom förskola och skola
5. § 100 Fastställande av nämndsplan 2015
6. § 101 Yttrande över revisionens granskning av intern kontroll
7. § 102 Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
8. § 103 Uppföljning av Arbetsmiljöverkets systemtillsyn
9. § 104 Yttrande över remiss av Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun
10. § 105 Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp 38:6 - granskning
11. § 106 Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp 31:1 - granskning
12. § 107 Förslag till kommunfullmäktige om revidering av taxa F.4.1 för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lomma kommun
13. § 108 Information från förvaltningen
14. § 109 Information från kontaktpolitiker
15. § 110 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
16. § 111 Anmälan av delegationsbeslut
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att ärende delegation till arbetsutskottet gällande ärenden om fastställande av bidrag till pedagogisk omsorg, interkommunal ersättning
samt bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser och grundskolor läggs till
som ärende 2 vid nämndens sammanträde 2014-12-02 utan att beredning skett av
arbetsutskottet och att föredragningslistan godkänns enligt ovan.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition på sitt yrkande att barn- och
utbildningsnämnden behandlar ärende om delegation till arbetsutskott som ärende
2 vid nämndens sammanträde utan att beredning skett av arbetsutskottet och att
föredragningslistan godkänns enligt ovan, varefter nämnden enhälligt bifaller det.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet om delegation arbetsutskottet, vid nämndens sammanträde 2014-12-02 utan att beredning
skett av arbetsutskottet.
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 97

s. 4 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:353.600

Delegation till arbetsutskottet gällande ärenden om fastställande
av bidrag till pedagogisk omsorg, bidrag och interkommunal ersättning till förskolor, förskoleklasser och grundskolor
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-02 § 96 har enhälligt beslutat att behandla
ärendet om delegation till arbetsutskottet av rubricerade ärenden vid sammanträdet 2014-12-02 utan att beredning skett av arbetsutskottet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har årets sista planerade sammanträde 9 december 2014.
För godkänd pedagogisk omsorg ska, enligt skollagen 25 kap 10 §, hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för verksamheten. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg.
I enlighet med skollagen har en kommun som tar emot barn/elever från en annan
kommun rätt till ersättning från barnets/elevens hemkommun. För bidrag till fristående aktörer och annan enskild verksamhet är kommunens budget för det
kommande året grund för bidragsbeloppet.
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att följande ärenden delegeras till arbetsutskottet för
beslut:
Förslag till fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2015 till förskolor, grundskolor, förskoleklasser, fritidshem.
Förslag till fastställande av bidrag 2015 till enskild pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden delegerar följande ärenden till arbetsutskottet för
beslut:
Förslag till fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2015 till förskolor, grundskolor, förskoleklasser, fritidshem.
Förslag till fastställande av bidrag 2015 till enskild pedagogisk omsorg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 98

s. 5 (22)

2014-12-02
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
utskott 2014-11-18 § 92 har berett ärendet.
Tillförordnad förvaltningschef föredrar rapporten för nämnden och informerar om
att helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om 2 mnkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-11-12 från tillförordnad förvaltningschef och ekonomsamordnaren
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden totalt jan-okt
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden månadsuppföljning
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden bilaga totalt 201400201410
– Barn- och utbildningsnämndens utskotts protokoll 2014-11-18 § 92

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och översänder den till
kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 99

s. 6 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:345.622

Fastställande av riktlinjer för kost inom förskola och skola
Ärendebeskrivning
Enligt Lomma kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden 1 §, fastställt av kommunfullmäktige 1999-10-21 § 149 och reviderat senast 2012-02-09 §
11, är barn- och utbildningsnämnden ansvarig för att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och förskoleverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för kostverksamheten.
I skollagen (2010:800) 10 kap 10 § är det uttryckt att elever ska utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Syftet med riktlinjerna för kost inom förskola
och skola är att kvalitetssäkra skolmåltiderna som serveras inom skola, förskola
och fritidsverksamhet samt att uppnå enhetlighet inom kostverksamheten för förskola och skola.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer. Barn- och utbildningsnämndens utskott 2014-11-18 § 93 har berett ärendet och lämnat ett förslag till riktlinjer
till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
- Barn- och utbildningsnämndens utskotts protokoll 2014-11-18 § 93 inklusive
bilagt förslag till riktlinjer
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer
för kost inom förskola och skola enligt arbetsutskottets förslag och att de gäller
från 2015-01-01

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämndens fastställer riktlinjer för kost inom förskola och
skola att gälla från 2015-01-01.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 7 (22)

2014-12-02

BUN § 100

Dnr BUN 2014:218.600

Fastställande av nämndsplan 2015
Ärendebeskrivning
Nämndsplanen ska vara grundad i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014”,
fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-09. En nämndsplan ska, senast i samband med beslut om förslag till budget, upprättas inför kommande år och ska ange
vad som ska åstadkommas, när i tiden och när målen förväntas uppfyllas inom
budgetperioden. Nämndsmålen ska fungera som styrinstrument och därför ska de
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.
Förslaget till nämndsplan innehåller elva mål och berör områdena förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och kostverksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 § 60 har behandlat ärendet angående
nämndsplan för 2015. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickats till kommunstyrelsen för hörande och därefter kan nämnden fastställa sin nämndsplan för det kommande året. Kommunstyrelsen 2014-10-29 §
160 hade inget att erinra över barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för
2015.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 94 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-11-11 från tillförordnad förvaltningschef
– Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-29 § 160
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-11-18 § 94 inklusive bilagd
nämndsplan
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-09-02 § 60 inklusive bilagd
nämndsplan
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden fastställer nämndsplan för 2015 enligt arbetsutskottets förslag.
Robert Wenglén (M) yrkar att ”målet är uppfyllt om rankingen motsvarar topp
25% för årskurs 5 och 8” läggs till under rubriken Uppföljning för nämndsmål 10.
Robert Wenglén (M) yrkar även att fotnot 1 och 3 tas bort i arbetsutskottets förslag tas bort.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 8 (22)

2014-12-02

BUN § 100 (forts.)
Lars Carlén (S) yrkar 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 att målet under 3.2 Kostverksamhet ändras till ”andelen
ekologisk mat ska nå det nationella målet under 2015”.
När överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser
ställa proposition på sitt eget yrkande om att fastställa nämndsplanen för 2015 enligt arbetsutskottets förslag. Sedan avser han att ställa proposition på sina tilläggsoch ändringsyrkanden och sedan på Lars Carléns tilläggs- och ändringsyrkanden.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition på sitt eget yrkande att barnoch utbildningsnämnden fastställer nämndsplan för 2015 enligt arbetsutskottets
förslag, varefter nämnden bifaller det.
Sedan ställer ordförande Robert Wenglén (M) proposition på sitt yrkande om att
lägga till ” målet är uppfyllt om rankingen motsvarar topp 25 % för årskurs 5 och
8” under rubriken Uppföljning för nämndsmål 10, varefter nämnden bifaller det.
Därefter ställer ordförande Robert Wenglén (M) proposition på sitt yrkande om att
ta bort fotnot 1 och 3, varefter nämnden bifaller det.
Sedan ställer ordförande proposition 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.
Därefter ställer ordförande proposition 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 fastställer nämndsplan för 2015 enligt bilaga.
Bilaga
Reservation
Lars Carlén (S) och Fredrik Högberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Lars Carléns yrkanden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 101

s. 9 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:321.7

Yttrande över revisionens granskning av intern kontroll
Ärendebeskrivning
PwC har, på uppdrag av Lomma kommuns revisorer, genomfört en granskning av
intern kontroll inom barn- och utbildningsnämnden. Granskningens revisionsfråga
har varit om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Kommunens revisorer bedömer att barn- och utbildningsnämnden har en
delvis tillräcklig verksamhetsövergripande intern kontroll.
Revisionen har vid sammanträdet 2014-10-13 beslutat anta granskningen och
översände den till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast till den 28
november 2014. Barn- och utbildningsnämnden har beviljats anstånd till 10 december att yttra sig över rapporten.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 95 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-11-03 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Revisionens skrivelse 2014-10-22: Granskning av intern kontroll
– PWC 2014-10-24 Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll för barnoch utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 95

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder bilagt yttrande över
granskning av intern kontroll till Lomma kommuns revisorer.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 102

s. 10 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:343.3

Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam
kommunikationsplan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kommungemensam kommunikationsplan. En kommunikationsplan beskriver vilka
syften, mål, målgrupper, strategier och aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster
utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att på
olika sätt beskriva och kommunicera kommunens olika tjänster och att åtgärda de
brister som uppstår i verksamheten.
Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till aktivitetsplan. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 97 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-20 från förvaltningschefen och utredningschefen inklusive
bilagt förslag till aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 97

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner bilagt förslag till aktivitetsplan för
nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BUN § 103

s. 11 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:63.611

Uppföljning av Arbetsmiljöverkets systemtillsyn våren 2014
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har genomfört skolinspektion i Lomma kommun. Arbetsmiljöverket har 2014-04-11, efter genomförd inspektion, inkommit med inspektionsmeddelande. I verkets inspektionsmeddelande påtalas bland annat brister vad gäller lärararbetsplatser.
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2014-06-03 § 48, behandlat
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande och redovisat åtgärder som vidtagits
och planeras vidtas, med utgångspunkt i de krav Arbetsmiljöverkets inspektion
föranlett. Barn- och utbildningsnämnden meddelade Arbetsmiljöverket att inventering och riskbedömning avseende belastningsergonomiska förhållanden samt
ljus-, belysnings- och synförhållanden avseende arbetstagarnas arbete vid dator
inom hela skolorganisationen kommer att ske och att handlingsplan kommer att
upprättas samt att utredningen ska vara klar 2014-10-31.
Förvaltningen har upprättat förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 98 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-27 med utredning/ handlingsplan från förvaltningschefen
och utredningschefen
- Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2014-04-11
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-06-03 § 48
- Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-18 § 98

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder utredning/handlingsplan till Arbetsmiljöverket, som komplettering till tidigare översänt
yttrande angående skolinspektion i Lomma kommun.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 104

s. 12 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:313.3

Yttrande över remiss av Energi- och klimatplan 2020 för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Planeringsavdelningen har remitterat förslag till Energi- och klimatplan 2020 för
Lomma kommun, till kommunens nämnder för svar senast 5 december 2014.
Barn- och utbildningsnämnden har beviljats anstånd till 10 december 2014 att yttra sig över det remitterade materialet.
Lomma kommuns energi- och klimatplan är tänkt att användas som ett strategiskt
verktyg i Lomma kommuns arbete med att säkerställa energitillgång till kommunens medborgare, bidra till att använda energi mer effektivt och till att göra en
omställning till ett samhälle som baseras på fossilfria energikällor. Energi- och
klimatplanen är ett fristående dokument som antas av kommunfullmäktige. Samtidigt är den en del i kommunens miljömålsprogram (Miljömål för Lomma kommun 2014 – 2020) eftersom den berör arbetet med flera miljömål, dock främst
”Begränsad miljöpåverkan”. Mål och åtgärder är tänkta att vara utformade på
samma sätt som i miljömålsprogrammet så att dessa kan föras in i kommunens
samlade mål- och åtgärdslista för miljöarbetet.
Förvaltningen för har upprättat ett förslag till yttrande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 99 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-11-03 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Planeringsavdelningen 2014-10-09: Remiss av ”Energi- och klimatplan 2020
för Lomma kommun”
- Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun, nämndsremiss 20141008
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-18 § 99
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder följande yttrande, över
förslag till Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun, till kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på det förslag till Energi- och klimatplan som remitterats. Barn- och utbildningsnämnden noterar att såväl övergripande mål och riktlinjer som kommunens miljöpolicy är bra utgångspunkter för energi- och klimatarbetet i kommunen (sidan 13).

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 13 (22)

2014-12-02

BUN § 104(forts.)
Den föreslagna planen belyser också ”Ungas beteende” vad gäller klimatfrågor
och lyfter fram det arbete som genomförs inom kommunens för- och grundskola
vad avser energi- och klimatfrågor på ett bra sätt (sidan 30).
Barn- och utbildningsnämnden ser också att förslaget till Energi- och klimatplan
kan bidra till en god livsstil som förstärker Lomma kommun som plats att bo på.
Barn- och utbildningsnämnden ser också att planen rymmer förslag till särskilda
åtgärder (Sidan 35 – 46). De åtgärder som bedöms påverka nämndens verksamheter är E. 9 - Vegetarisk mat i kommunen (sidan 39) samt åtgärd E 16 - Fortbildning i energi- och klimatundervisning (sidan 43). Barn- och utbildningsnämnden
kommenterar därför dessa åtgärdsförslag särskilt enligt nedan.
E. 9 - Vegetarisk mat i kommunen (sidan 39)
Barn- och utbildningsnämnden har inte någonting att erinra mot den åtgärd som
föreslås, vad gäller vegetarisk mat. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att en
sådan successiv ökning av andelen vegetarisk mat som föreslås för närvarande
kan rymmas inom befintlig budgetram.
Notering - Ekologisk mat: Barn- och utbildningsnämnden noterar att ekologisk
mat inte nämns i avsnittet om vegetarisk mat i planen. Barn- och utbildningsnämnden har, som ett av sina mål 2014, angivet att inköp av ekologiskt livsmedel
ska öka med nationellt mål som utgångspunkt. Barn- och utbildningsnämnden noterar att en sådan ökning har skett mellan 2013 och 2014. Barn- och utbildningsnämnden, har vid sammanträdet 2014-09-15, behandlat förslag till nämndsplan för
2015, där målet som anger att andelen ekologisk mat successivt ska öka för att nå
nationellt mål, kvarstår. Livsmedelsupphandling pågår för närvarande. Detta gör
att förvaltningen har svårt att bedöma om en ökning av andelen ekologisk mat kan
rymmas inom budget.
Notering - Fairtrade: Förvaltningen har medverkat i det Fairtradeprojekt som
kommunen genomfört. När det gäller mat har detta bland annat inneburit att kostverksamheten köper viss frukt med fairtrademärkning. De satsningar som gjorts
har rymts inom benfintligt budgetutrymme. Ytterligare utökning av andelen fairtradelivsmedel, bedöms till att medföra behov av resursförstärkning. Förvaltningen arbetar dock med inriktning på att finna nya områden där fairtradeprodukter
kan användas.
Åtgärd E 16 - Fortbildning i energi- och klimatundervisning (sidan 43)
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på den fortbildning i energi- och klimatundervisning som föreslås i Energi- och klimatplanen. Barn- och utbildningsnämnden tror att ett sådant tillskott av medel som anges är viktigt för genomförandet av de aktuella fortbildningarna/utbildningarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 14 (22)

2014-12-02

BUN § 104(forts.)
Barn- och utbildningsnämnden ser inte att sådana utbildningsinsatser kan ske
inom nuvarande budgetram.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-12-02
Dnr BUN 2013:214.214

Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp 38:6 – granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för området Vinstorp 38:6 m fl,
Lomma (Karstorpskolan). Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att möjliggöra utbyggnad för skolans framtida behov samt att göra en översyn av markanvändningen inom planområdet. Planförslaget innefattar kvartersmark med ändamål för skola, förskola och idrott, parkering, bostäder samt handel och kontor,
allmän platsmark för park, gata och gång- och cykelväg. Planområdet ligger i
sydöstra delen av Lomma tätort och utgörs av fastigheterna Vinstorp 38:4-6, Vinstorp 37:1 (livsmedelsbutik), del av Vinstorp 40:1, Karstorp 22:1 (Kompassgatan
7) och del av Karstorp 27:3. Planområdet omfattar drygt 9 ha.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslaget till detaljplan, vid sammanträdet 2013-08-27 § 75. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 100 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-20 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Kommunstyrelsen 2014-10-15: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl. i
Lomma, Lomma kommun(Karstorpskolan)
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-08-27 § 75
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-18 § 100
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte, utöver tidigare yttrande, har någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för
Vinstorp 38:6 m.fl., Lomma (Karstorpskolan).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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s. 16 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:110.214

Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp 31:1(f.d. vattenverkstomten) – granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta planprogram för Vinstorp 31:1 - före detta
vattenverkstomten - Lomma kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder, teknisk anläggning, park samt lokalgata inom
planområdet. Planförslaget innebär att befintlig lekplats i planområdets norra del
behålls. Planområdet ligger i sydöstra Lomma och avgränsas av Karstorpsvägen i
söder, Pilgatan i väster och Barkgatan/Vattenverksgatan i öster. Programområdet
omfattar cirka 7 000 kvm.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslaget till detaljplan, vid sammanträdet 2014-04-15 § 40. Nämnden yttrade sig då enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden analyserar årligen lokalbehoven inom
sina ansvarsområden. Behoven sammanställs i en lokalbehovsplan. I
den planen analyseras lokalbehoven, med utgångspunkt i prognostiserad befolkningsutveckling.
Nämnden pekar, i lokalbehovsplanen för år 2014, inte på sådana lokalbehov som kan tillgodoses inom det område som Vattenverkstomten omfattar. Nämnden har därför ingenting att erinra mot att Vattenverkstomten nyttjas för bostadsändamål.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 101 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-11-10 från utbildningschefen och utredningschefen
- Kommunstyrelsen 2014-11-05: Förslag till detaljplan för del av Vinstorp
31:1(f.d vattenverkstomten), Lomma kommun
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-15 § 40
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-18 § 101
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har
någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinstorp 31:1 – före detta Vattenverkstomten - Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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s. 17 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:342.602

Förslag till kommunfullmäktige om revidering av taxa F.4.1 För
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Ärenden som är av större vikt som till exempel taxor beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen 3 kap 9 §. Nedanstående förslag innebär en ändring i
den befintliga taxan F.4.1, för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma
kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2009-11-29 § 104 och reviderades
2010-11-25 § 90.
Förslaget till revidering beror på att läroplanen för förskolan Lpfö 98, reviderades
2010. Den reviderade läroplanen ställer krav på att förskolans verksamhetsinnehåll och genomförande systematiskt och kontinuerligt dokumenteras, följs upp,
utvärderas och utvecklas. Detta för att upptäcka områden med möjlighet till utveckling och i slutändan förbättra barns förutsättningar att lära och utvecklas.
Skolinspektions tillsyn av verksamheten har riktat fokus på det systematiska kvalitetsarbetet vilket i sin tur skapar behov av kompetensutveckling för personalen
för att kunna möta dessa krav.
De ökade kraven på utveckling och kravet om kunskap om förskolans styrdokument från statlig och kommunal nivå kräver tid för kompetensutveckling. Detta
för att i praktiken kunna genomföra och utveckla verksamheten i enlighet med
verksamhetens mål och krav. Personalens fortbildningsdagar ger en sådan möjlighet till kompetensutveckling, planering, uppföljning och utvärdering.
Förslaget innebär att barnomsorgs- och skolbarnomsorgsverksamheten erhåller ytterligare en dag, totalt fyra per kalenderår, för att arbeta med ovanstående områden. Under dessa dagar är omsorgsverksamheten stängd och om behov av omsorg
uppstår erhålls det på annat sätt. Förvaltningen för utbildning, kost, och kultur bedömer att förslaget inte innebär några ekonomiska konsekvenser, såväl positiva
som negativa, för nämnden.
Förvaltningen har upprättat förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 102 har berett ärendet och lämnat förslag till revidering.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-30 från förvaltningschefen, utbildningschefen och nämndsekreteraren
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-18 § 102
Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 18 (22)

2014-12-02

BUN § 107 (forts.)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att, i taxa F.4.1
Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun, revidera
stycket ”Fortbildningsdagar”, att gälla från 2015-04-01, till följande lydelse:
För att ge personalen inom barnomsorgs- och skolbarnsomsorgsverksamheten
möjlighet till fortbildning och utvärdering hålls verksamheten stängd 4 dagar per
kalenderår. Omsorg för dessa dagar erbjuds vid behov. För dessa dagar medges
ingen avgiftsreducering.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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s. 19 (22)

2014-12-02

BUN § 108

Dnr BUN 2014:16.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Den tillförordnade förvaltningschefen informerar om sitt uppdrag med en översyn och förslag till organisation för UKFförvaltningen. Vidare informerar han nämnden om arbetet med
en översyn av resursfördelningssystemet och det systematiska
kvalitetsarbetet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 20 (22)

2014-12-02

BUN § 109

Dnr BUN 2014:16.600

Information från kontaktpolitiker
Ärendebeskrivning
Yvonne Andreasson (FP) meddelar att hon har deltagit på skolråd på område Bjärehov och informerar om rådsmötet.
Susanne Borgelius (M) meddelar att hon har deltagit på förskoleråd och skolråd
på område Allé och informerar om rådsmötet. Även Ann-Kristin Leijon (S) deltog
på skolrådet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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s. 21 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:41.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2014-10-16 § 57: Bestämmande av sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige under år 2015 samt kungörandet av desamma
Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 62: Delårsrapport avseende perioden 2014-0101–2014-08-31 och helårsrapport för år 2014, revisionens granskning av delårsrapport januari-augusti år 2014
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-18 § 90-103
Skolverket 2014:10-29: Beviljat statsbidrag för sommarskola 2014
Sveriges kommuner och landsting 2014-10-27, cirkulär 14:41: Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering - ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015.
Strobilius/ Jakten på glömda kartongerna 2014-11-07:”Jakten på glömda kartongerna”2014
KMF Ventures 2014-11-26: Stort grattis till noll procent underkända elever vid de
nationella proven för åk 9 2014!
NN 2014-11-06: Arbetsmiljö
Kerstin Ferbas 2014-11-11: Förskola
NN 2014-11-18: Ekologisk mat i era verksamheter?
NN,NN 2014-10-17: Hot vid Pilängskolan
NN: Studiedag 17 oktober
Anonym 2014-11-11: Synpunkter på verksamheten
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda inkomna/avgivna
skrivelserna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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s. 22 (22)

2014-12-02
Dnr BUN 2014:42.600

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Vidaredelegationsbeslut nr 48-51: Område Karstorp
Förvaltningschef Eva Albihn 2014-11-06 nr 8: Beslut driftbudget 2014
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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