SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (8)

2015-01-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats

Sammanträdesrum Stora sessionssalen, kommunhuset i Lomma

Tid
Beslutande

Tisdagen den 13 januari 2015, 18.30-20:39
Se bifogad närvarolista s 3

Övriga deltagare

Se bifogad närvarolista s 3

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2015-01-13

Underskrifter

Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Robert Wenglén § 2-4/ Yvonne Andreasson § 1
Justerande
Lars Carlén § 2-4 / Marie Sand § 1
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
1-4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-01-13
Paragrafer

1-4

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-01-14

Datum när anslaget 2015-02-05
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande

s. 2 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (8)

2015-01-13

Närvarolista
Ledamöter
Robert Wenglén (M)
Cia Barwén (M)
Lars Carlén (S)
Richard Jerneborg (M)
Martin Johansson (M)
Anders Olin (M)
Eva-Lotta Grantén (FP)
Marie Sand (S)
Fredrik Högberg (S)
Anita Fränninge (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Jesper Wiman (M)
Leslie Qvandrup (M)
Ann-Kristin Leijon (S)
Susanne Borgelius (M)

ordförande § 2-4
1:e vice ordförande § 2-4
2:e vice ordförande § 2-4
ledamot § 2-4
ledamot § 1,3-4
ledamot § 1,3-4
ledamot § 1,3-4
ledamot § 1,3-4
ledamot § 1-4
tjänstgörande ersättare § 1-4
tjänstgörande ersättare § 2-4, ordförande § 1
tjänstgörande ersättare § 1,2
tjänstgörande ersättare § 1,2
tjänstgörande ersättare § 1,2
tjänstgörande ersättare § 1,2

Övriga deltagare
Jesper Wiman (M)
Leslie Qvandrup (M)
Susanne Borgelius (M)
Magnus Hansson (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Ann-Kristin Leijon (S)
Anna-Karin Åkerman (S)
Ann-Marie Lundberg (MP)

ersättare § 3-4
ersättare § 3-4
ersättare § 3-4
ersättare § 1-4
ersättare § 1-4
ersättare § 3-4
ersättare § 1-4
ersättare § 1-4

Hans-Inge Persson
Kerstin Ferbas
Mattias Fyhr
Staffan Friberg
Helen Hurtig

tillförordnad förvaltningschef § 1-4
utbildningschef § 1-4
nämndsekreterare § 1-4
utredningssekreterare § 1-4
personalföreträdare TCO § 1-3

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 4 (8)

2015-01-13

BUN § 1

Dnr BUN 2015:8.113

Val av arbetsutskott - ledamöter
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 16-18, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 113 och reviderat 2007-03-15 § 49, ska det inom
kultur- och fritidsnämnden finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 5
ledamöter och 5 ersättare och bland ledamöterna ska väljas en ordförande och en
vice ordförande för den tid nämnden väljer.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden väljer, för tiden fram till 2018-12-31 ledamöter
samt ordförande och vice ordförande, till arbetsutskottet enligt bilaga.
- Barn- och utbildningsnämnden väljer Remco Andersson (FP) som ledamot till
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Remco Andersson till ledamot av barn- och utbildningsnämnden.
Bilaga
Jäv
Med anledning av jäv deltog inte Robert Wenglén (M), Cia Barwén (M), Richard
Jerneborg(M) och Lars Carlén (S) i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 5 (8)

2015-01-13

BUN § 2

Dnr BUN 2015:9.113

Val av arbetsutskott - ersättare
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden § 18, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 113 och reviderat 2007-03-15 § 49, har kultur- och fritidsnämnden möjlighet att tillsätta särskilda organ för beredning av särskilda ärenden.
Kultur- och fritidsnämnden har 2013-03-25 § 14 inrättat en politisk styrgrupp för
Pilängsbadet. Nämnden har därmed att välja ledamöter och ersättare till styrgruppen för perioden fram till 2018-12-31.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämndens väljer, för tiden fram till 2018-12-31, ersättare
till arbetsutskottet enligt bilaga.
Bilaga
Jäv
Med anledning av jäv deltog inte Martin Johansson (M), Anders Olin(M), EvaLotta Grantén (FP) och Marie Sand (S) i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 3

s. 6 (8)

2015-01-13
Dnr BUN 2014:357.611

Fastställande av riktlinjer för mottagande i förskoleklass i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Den kommun där man är folkbokförd ska ordna utbildning för alla som enligt regeringsformen 2 kap 18 § har rätt till kostnadsfri utbildning i allmän skola. Vårdnadshavaren till den som har rätt att gå i grundskolan har rätt att önska skola men
det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skolenhet.
I Lomma kommun är det enligt barn- och utbildningsnämnden reglemente 1 §,
fastställt av kommunfullmäktige 1999-10-21 § 149 och reviderat senast 2012-0209 § 11, barn- och utbildningsnämnden som fullgör kommunens uppgifter inom
det offentliga skolväsendet.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt ett förslag
till riktlinjer för mottagande av elever i förskoleklass i Lomma kommun. Riktlinjerna syftar till förtydliga utgångspunkterna för bedömning och beslut om mottagande i förskoleklass.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-12-09 § 107 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Förslag till riktlinjer för mottagande i förskoleklass 2014-12-03, från tillförordnad förvaltningschef och utbildningschefen
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-12-09 § 107
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer
för mottagande i förskoleklass i Lomma kommun, efter ändring enligt av nämnden givna direktiv.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för mottagande i förskoleklass i Lomma kommun, efter ändring enligt av nämnden givna direktiv, enligt bilaga.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 4

s. 7 (8)

2015-01-13
Dnr BUN 2014:312.611

Yttrande över anmälan till Skolinspektionen om skolsituation för
elev vid Löddesnässkolan i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har den 10 oktober 2014 mottagit en anmälan som rör en elev
vid Löddesnässkolan i Lomma kommun. Skolinspektionens utredning gäller rätten till stödinsatser och utbildning, skolans tillsynsansvar samt kränkande behandling, under läsåret 2013/2014 samt höstterminen 2014. Skolinspektionen har begärt yttrande från Lomma kommun angående rätt till stödinsatser och utbildning,
skolans tillsynsansvar samt kränkande behandling med anledning av anmälan från
vårdnadshavare.
Lomma kommun ska besvara varje enskild fråga och det uppgår till totalt 43 frågor. Skolinspektionens begäran om yttrande inkom till barn- och utbildningsnämnden den 21 november 2014. Skolinspektionen har begärt att Lomma kommun ska yttra sig senast den 11 december 2014.
Förvaltningen har anhållit om förlängd svarstid för nämndens yttrande till den 16
januari 2015 och Skolinspektionen har beviljat förlängd svarstid till 16 januari
2015. Förvaltningen har 2015-01-07 upprättat ett förslag till yttrande över de 43
frågorna.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-12-109 § 109 har berett ärendet och överlämnade det till nämnden utan eget ställningstagande.
Beslutsunderlag
- Begäran om yttrande från Skolinspektionen daterat 2014-11-20, dnr
2014:6006, Anmälan om skolsituationen för en elev vid Löddesnässkolan i
Lomma kommun
- Skrivelse 2015-01-07 från tillförordnad förvaltningschef och utbildningschef
- Förslag till svar på anmälan om skolsituationen för elev vid Löddesnässkolan i
Lomma kommun, daterad 2015-01-07
- Skrivelse 2014-12-04 från nämndsekreteraren
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-12-09 § 109
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrandet,
efter ändringar enligt av nämnden givna direktiv och översänder yttrandet till
Skolinspektionen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 8 (8)

2015-01-13

BUN § 4(forts.)

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrandet efter ändringar enligt av
nämnden givna direktiv och översänder yttrandet, enligt bilaga, till Skolinspektionen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

