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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 23

s. 3 (24)

2015-02-24
Dnr BUN 2015:20.600

Föredragningslistan
Ärendebeskrivning
1. § 23 Föredragningslistan
2. § 24 Förslag till bokslut 2014 jämte uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering
3. § 25 Förslag till överföring av budgetavvikelser i investeringsredovisningen
4. § 26 Förslag till överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
5. § 27 Uppföljning av intern kontroll 2014
6. § 28 Uppföljning av synpunkter (LUKAS)
7. § 29 Förslag till verksamhetsplan för UKF-förvaltningen
8. § 30 Förslag till översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
9. § 31 Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
10. § 32 Förslag till yttrande över anmälan till Skolinspektionen av elevs skolsituation på Alléskolan
11. § 33 Förslag till yttrande över remiss av avgränsning, föreskrifter och skötselplan för det kommande naturreservatet ”Haboljungs fure” i Lomma kommun
12. § 34 Förslag till yttrande över förslag till detaljplan Lomma 35:120 m fl i
Lomma, Lomma kommun(Stationsområdet)
13. § 35 Förslag till yttrande över utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby fördjupning av översiktsplanen
14. § 36 Information från förvaltningen
15. § 37 Övrigt
16. § 38 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
17. § 39 Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-02-24
Dnr 2015:37.40

Förslag till bokslut 2014 jämte uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering
Ärendebeskrivning
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om ekonomiska avvikelser, större händelser under året och verksamheternas
måluppfyllelse samt en framtidsutblick för kommande möjligheter och utmaningar. Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommunens årsredovisning.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2015-02-10 § 5 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-02-03 från tillförordnad förvaltningschef
– Förslag till Bokslut 2014 För- och grundskoleverksamhet 2015-02-24
– Förslag till Bokslut 2014 Kostverksamhet 2015-02-24
– Förslag till Bokslut 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-24
– Uppföljning av synpunkter och klagomål på utbildningen i Lomma kommun –
enligt skollagen - 2014
– Synpunkts- och klagomålshantering – Uppföljning(egenkontroll) och utveckling för – UKF-förvaltningen–2014
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 5
Överläggning
Ekonomisamordnaren redogör för bokslutet. Tillägg har gjorts med verksamhetsmått för För- och grundskoleverksamhet och för Kostverksamhet.

./.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut för 2014 avseende barn- och
utbildningsnämndens verksamhet inklusive förslag till text avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet i årsredovisningen, efter ändringar enligt av
nämnden givna direktiv, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Bilaga A, B, C
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av synpunkts- och klagomålshantering.
Bilaga D, E
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr 2015:39.43

Förslag till överföring av budgetavvikelser i investeringsredovisningen
Ärendebeskrivning
Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 8,132 mnkr tillhörde
7,932 mnkr för- och grundskoleverksamheten och 0,2 mnkr kostverksamheten. Av
barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget år 2014 användes under
året 8,036 mnkr. Detta ger ett överskott på 0,096 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden gjorde under året investeringar i samband med nya
Karstorp södra med 5,680 mnkr. Rutsborgskolans kostnader för ombyggnad var
under året 0,939 mnkr av totalt budgeterade 1,036 mnkr. Återstående medel för
ombyggnationen var 0,097 mnkr. Fladängskolan har använt 0,116 mnkr till inköp
av digitala projektorer.
Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budget har investeringar gjorts i
verksamheterna med sammanlagt 1,101 mnkr. Investeringar har gjorts i verksamheterna Karstorp, Fladäng, Piläng, Allé, Löddesnäs, Bjärehov och Alfredshäll.
Mindre investeringar har främst varit i möbler till skola och förskola, arkivskåp
men även utbyte av kopieringsmaskiner.
Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,199 mnkr i
mindre investeringar i kök och i kyl- och värmevagnar.
Av nämndens totala investeringsbudget 2014 återstår 0,096 mnkr.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 6 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-02-02 från tillförordnad förvaltningschef och ekonomsamordnaren
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 6
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 0,096 mnkr till reinvesteringar på Rutsborgskolan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i april 2013 reviderade regler för överföring av
budgetavvikelser i driftredovisningen.
Överföringsregler
Huvudprincipen är att alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till
nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av positiva avvikelser är
att lagreglerade krav på verksamheten ska vara uppfyllda och att fastställda fullmäktigemål inom respektive fullmäktigeverksamheter ska vara uppnådda. I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga
fullmäktigemål uppfyllts och det bedömer kommunfullmäktige. Bedömningen av
huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå.
Dessa fullmäktigeverksamheter är fastställda av kommunfullmäktige och bedöms
var för sig ur överföringssynpunkt. En positiv eller negativ budgetavvikelse överförs till den fullmäktigeverksamhet där den uppstått om inte kommunfullmäktige
beslutar annorlunda.
I samband med ramtilldelningen erhåller nämnderna ramar avseende externa medel samt interna intäkter och kostnader för hyror medan resterande budget för interna mellanhavanden läggs på i efterhand. Vid bedömningen av positiva och negativa avvikelser i verksamheten ska avvikelser mot såväl interna som externa
budgetposter beaktas och överföras till kommande budgetår. Detta innebär att förändringar i interna varu- och tjänsteköp under löpande budgetår fångas upp i systemet. Större avvikelser avseende kapitalkostnader/-intäkter och större avvikelser
avseende realisationsvinster/-förluster ska dock exkluderas från överföringssystemet. Förändringar i interna varu- och tjänsteköp mellan nämnderna som gäller
tillsvidare, inte enbart ett enskilt år, ska dock inför kommande budgetår regleras
genom justering av externramarna. Förslag till ramkorrigering görs i aktuella
nämnders budgetförslag. Alternativt görs en skriftlig överenskommelse mellan respektive förvaltningschef/nämnd inför budgetberedningen.
Undantagna områden/verksamheter
- Större avvikelse avseende kapitalkostnader/-intäkter
- Större avvikelse avseende realisationsresultat
- Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet (resultatet regleras årligen mot eget kapital)
- Fastighetsverksamhet (resultatet regleras årligen mot eget kapital)

Utdragsbestyrkande
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Tillämpning på barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden:
Alla lagreglerade krav på verksamheten är tillgodosedda.
Alla nämndsmål är uppfyllda.
Kostnader och intäkter, både externa och interna har tagits med i bedömningen(se
bilaga).
Barn- och utbildningsnämndens förslag till överföringar
För- och grundskoleverksamhet:
Verksamheten visar totalt en positiv budgetavvikelse om 2 244 tkr. Förskola och
grundskola visade positiva budgetavvikelser. Personalkostnaderna visade en positiv budgetavvikelse och flertalet av rektorsområdena har en ekonomi i balans. Antalet barn och elever var färre än budgeterat vilket skapat en positiv budgetavvikelse.
Kapitalkostnaderna visar en negativ budgetavvikelse om 83 tkr. Investeringar har
under året gjorts i Karstorpskolan Södra, ombyggnad av Rutsborgskolan, digitala
projektorer på Fladängskolan och mindre investeringar i verksamheten. Av driftmedel för uppstart av Karstorpskolan Södra har 2 413 tkr av 3 000 tkr använts.
Verksamheten är fullt utbyggd först hösten 2015 och resterande medel 587 tkr föreslås överföras till budget 2015.
Totalt föreslås 2 327 tkr överföras till för- och grundskoleverksamheten nästkommande år. Av föreslagna medel är 587 tkr driftmedel för uppstart av Karstorpskolan Södra.
Gymnasieskola och vuxenutbildning
Verksamheten visar totalt en positiv budgetavvikelse om 4 634 tkr. Inom gymnasieskolan nyttjades färre gymnasieplatser under året. Dessutom var priset per plats
under höstterminen lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen inom vuxenutbildningen beror på färre studerande än budgeterat och högre intäkter av beviljat statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning. Totalt föreslås 4 634 tkr överföras till för- och grundskoleverksamheten nästkommande år.
Kostverksamheten
Verksamheten visar totalt en positiv budgetavvikelse om 549 tkr. Främsta orsaken
är ökade intäkter genom fler sålda portioner och minskade personalkostnader genom lägre sjuktal och effektiv semesterplanering. Kapitalkostnaderna visar en negativ budgetavvikelse om 63 tkr. Totalt föreslås 612 tkr överföras till för- och
grundskoleverksamheten nästkommande år.
Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 7 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-02-02, reviderad 2015-02-12 från tillförordnad förvaltningschef
och ekonomsamordnaren
– Bilaga: Förslag till överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen 2014
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 7
Överläggning
Förvaltningen fick i uppdrag att förtydliga underlaget gällande användning av de
föreslagna överförda medlen, enligt av utskottet givna direktiv, till nämndsammanträdet 24 februari 2015. Tillförordnad förvaltningschef och ekonomisamordnare har i reviderad skrivelse förtydligat underlaget gällande användningen av de
föreslagna överförda medlen.
Nämnden tillstyrker förslaget i tjänsteskrivelsen med den ändringen att punkten 4
ändras till att lyda: ”Riktad satsning till barn och elever med funktionshinder av
hjälpmedel och elektronisk utrustning om 0,8 mnkr”.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra återstående medel om 587 tkr i särskilt beslutade medel. Medel avser driftmedel för Karstorpskolan Södra som är fullt utbyggd först till hösten 2015.

./.

- Barn- och utbildningsnämnden hemställer även hos kommunfullmäktige om att
överföra resterande 6 986 tkr till för- och grundskoleverksamheten 2015. Medel
avses användas till angelägna inriktningar såsom:
- Riktade satsningar för att höja kompetensnivån hos lärarna genom didaktisk
handledning, en riktad fortbildningsdag och kollegialt lärande på vetenskaplig
grund om 1,2 mnkr
- Särskilt riktad kompetensutveckling till lärare med karriärtjänster och deras utvecklingsgrupper om 0,6 mnkr
- Öka likvärdigheten mellan rektorsområdena genom satsning på elevernas inventarier om 2,0 mnkr och lärarnas arbetsplatser enligt krav från arbetsmiljöverket om 0,8 mnkr
- Riktad satsning till barn och elever med funktionshinder av hjälpmedel och
elektronisk utrustning om 0,8 mnkr
- Utvecklingsprojekt inom resurscentrum med metodutvecklare för riktade insatser med syfte att inkludera och stödja barn med särskilda behov om 1,6 mnkr
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av intern kontroll 2014
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2012-10-25 § 77 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. Av
reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 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.
• Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel.
Handlingsplan för intern kontroll 2014
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2013-08-27 BUN § 80,
fastställt handlingsplan för intern kontroll 2014. Planen omfattar kommungemensam ekonomisk kontroll med kontrollmål gällande negativ avvikelse och särskilda
kontroller inom barn- och utbildningens ansvarsområden: delegationsplanen, lokaluthyrning samt kostnader för beviljad ledighet inom förskolan.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 8 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Rapport 2015-02-02 från tillförordnad förvaltningschef, nämndsekreteraren
och ekonomen inklusive samtliga delegationsbeslut 2014
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 8

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Lars Carlén (S) yrkar att sista meningen i förvaltningens rapport ändras enligt följande: När en uppföljning av semesterrelaterade kostnader ska ske framöver ska
semestervikarier redovisas separat.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2014 till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer med ändring av sista meningen i förvaltningens rapport enligt följande: När en uppföljning
av semesterrelaterade kostnader ska ske framöver ska semestervikarier redovisas
separat.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av synpunkter (LUKAS)
Ärendebeskrivning
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens
service finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, som är Lomma kommuns
system för hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma
kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter".
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon samlas de upp, registreras i en gemensam databas, klassificeras och skickas
vidare till berörd förvaltning. Förvaltningen skickar sedan ett meddelande till
uppgiftslämnaren om hur ärendet kommer att behandlas. Den som lämnat en synpunkt får, inom två arbetsdagar, en bekräftelse på att synpunkten är mottagen och
vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så snart som
möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.
Bakgrunden till redovisningen är att nämnden ska ges ett samlat underlag av vilka
synpunkter som inkommer. Synpunkterna finns tillgängliga att läsa dygnet runt
via Lomma kommuns hemsida så snart de är registrerade.
Under perioden 2014-09-01–2014-12-31 har det inkommit 31 synpunkter som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 8 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-30 från kultur- och fritidschefen och nämndsekreteraren
– Lukas-synpunkter för perioden 2014-09-01–2014-12-31
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 8
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till verksamhetsplan för UKF-förvaltningen
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2014-09-02 § 60, behandlat
nämndsplan för år 2015. Nämndsplanen har härefter, enligt styrsystemet för
Lomma kommun, skickats till kommunstyrelsen för hörande. Kommunstyrelsen
behandlade aktuell nämndsplan 2014-10-29 § 160 och hade inget att erinra. Barnoch utbildningsnämnden beslutade att fastställa nämndsplanen för år 2015, vid
sammanträdet 2014-12-02 § 100.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har, efter barn- och utbildningsnämndens beslut om fastställande av nämndsplanen, sammanställt verksamhetsplan för nämndens verksamheter. Verksamhetsplanen ska, enligt styrsystemet
för Lomma kommun, skickas till nämnden för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa verksamhetsplanen för det kommande året.
Verksamhetsplan
Förvaltningen ser att nämndsmålen och den uppföljning nämnden fastställt på ett
tydligt sätt anger inriktningen för verksamheternas arbete. I verksamhetsplanen
har förvaltningen pekat på områden som bedöms vara särskilt viktiga för att nå de
nämndsmål som nämnden anger. Verksamhetsplanen är övergripande och omfattar samtliga nämndsmål avseende förskola, grundskola och kostverksamheten.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 10 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-02-02 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschefen
- Förslag till Nämndsplan och verksamhetsplan 2015 – Förskola, grundskola,
gymnasieskola och kost
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 10
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över verksamhetsplan för
2015 - Nämnds- och verksamhetsplan, Barn- och utbildningsnämnden 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 30

s. 13 (24)

2015-02-24
Dnr 2014:317.3

Förslag till översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
En allmän översyn och revidering av nämndernas och kommunstyrelsens reglementen samt fullmäktiges arbetsordning genomfördes senast i början av föregående mandatperiod. Kommunfullmäktige har därefter reviderat reglementena och
arbetsordningen i sådana delar som aktualiserats. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har, vid sammanträdet 2014-09-30–10-01 § 170, beslutat uppdra åt samtliga
nämnder att genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente. Redovisningen och eventuella förslag till förändring ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 2015-03-01.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente § 15 stadgar att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden undertecknas av ordförande eller vid
förfall av denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden
beslutar om. Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-27 § 88 beslutade om att förvaltningschefen för UKF-förvaltningen, utbildningschefen och kostchefen ges rätt
att kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och
utbildningsnämnden.
För att undvika att kontrasignering av handlingar inte är möjlig att genomföra
inom utsatt tid vid brådskande ärenden och då nämnden inte hinner fatta beslut
kring kontrasigneringen vore en komplettering avseende kontrasignering underlättande. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har granskat gällande
reglemente, för barn- och utbildningsnämnden, och har utöver ovan nämnda förslag ingenting att erinra.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 11 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-30 från tillförordnad förvaltningschef och nämndsekreteraren
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-09-30–10-01 § 170
– Reglemente för barn- och utbildningsnämnden B.2, fastställt av kommunfullmäktige 1999-10-21 § 149
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-08-27 § 88
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 11

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 14 (24)

2015-02-24

BUN § 30 (forts.)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att § 15 i barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras till följande:
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av barn- och utbildningsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef eller vid förfall för denne av förvaltningsstrateg, kostchef eller annan anställd, som nämnden bestämmer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 31

s. 15 (24)

2015-02-24
Dnr 2014:301.2

Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Bestämmelser om delegation av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallagen(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 delegation 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 därefter reviderats vid behov.
Den tillförordnade förvaltningschefen föredrar de av förvaltningen föreslagna
ändringarna och informerar om att funktionen utbildningschef i och med organisationsförändringen på förvaltningen föreslås övergå till förvaltningsstrateg.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 12 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-02-02 från tillförordnad förvaltningschef och utbildningschefen
inklusive förslag till reviderad delegationsplan
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 12

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer bilagd delegationsplan att gälla från
och med 2015-04-01.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 32

s. 16 (24)

2015-02-24
Dnr BUN 2014:352.611

Förslag till yttrande över anmälan till Skolinspektionen av elevs
skolsituation på Alléskolan
Ärendebeskrivning
Till Skolinspektionen har det 2014-11-27 inkommit en anonym anmälan. Skolinspektionen 2014-12-02 har överlämnat den anonyma anmälan för utredning och
eventuella åtgärder till Lomma kommun. Anmälan avser synpunkter på att utbildningen inte är kostnadsfri för elever på Alléskolan. Utredning av klagomålet och
eventuella åtgärder ska redovisas till Skolinspektion senast 3 mars 2015.
Genom kontakt med rektor Mats Bauer har framkommit att uppgifterna i anmälan
inte lämnats till rektor och inte heller till huvudmannen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 13 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Begäran om yttrande från Skolinspektionen daterat 2014-12-02, dnr
2014:7040, Anmälan om skolsituationen för en elev vid Alléskolan i Lomma
kommun
– Skrivelse 2015-02-03 från tillförordnad förvaltningschef och utbildningschefen
– Förslag till yttrande över anmälan angående skolsituationen för en elev vid Alléskolan i Lomma kommun, 2014-02-03
– Regler angående uttag av avgifter i grundskolan. Regler för matsäck i grundskola och förskola, enligt skollagen. Fastställt 2007-08-27, reviderad 2014-0820
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 13
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till Skolinspektionen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 33

s. 17 (24)

2015-02-24
Dnr 2014:359.600

Förslag till yttrande över remiss av avgränsning, föreskrifter och
skötselplan för det kommande naturreservatet ”Haboljungs fure”
i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018. Under
2014 presenterades en reviderad åtgärdsplan med förslag på vilka områden som
skulle kunna komma ifråga för att uppfylla målet. I planen är Haboljungs fure prioriterat som nummer fem.
Syftet med att bilda naturreservat av området är att bevara och utveckla ett av få
skogsområden inom kommunen och tillvarata dess rekreativa värden. Detta kommer även att säkerställa allmänhetens tillgång till naturupplevelser och rekreationsmöjligheter för framtiden. Områdets biologiska värden ska upprätthållas och
utvecklas. Haboljungs fure ska kunna utnyttjas för lärande och rekreation utan att
dess biologiska värden hostas. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges med stöd av miljöbalken 7 kap §§ 5, 6 och 30.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 14 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-12-15 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschefen
inklusive bilaga
– Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-10 § 231
– Remiss 2014-12-10 av avgränsning, föreskrifter och skötselplan för det kommande naturreservatet ”Haboljungs fure” i Lomma kommun inklusive förslag
på avgränsning och föreskrifter samt skötselplan för Haboljungs fure
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 14
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden översänder, med godkännande, följande yttrande
över förslag till avgränsningar och föreskrifter för ”Haboljungs fure” i Lomma
Kommun, till kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på utveckling av områden som, erbjuder god tillgänglighet samt ger möjligheter till rekreation och lärande. Sådana områden ger stora värden för kommunens medborgare, kan användas för rekreation
och av för- och grundskolan i utbildningssyfte. Barn- och utbildningsnämnden ser
att de föreskrifter som föreslås kan bidra till en sådan utveckling och området Haboljungs fure och ställer sig därför positiv till förslaget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 34

s. 18 (24)

2015-02-24
Dnr 2014:92.214

Förslag till yttrande över förslag till detaljplan Lomma 35:120 m
fl i Lomma, Lomma kommun(Stationsområdet)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att anpassa stationsområdet för en framtida spårbunden kollektivtrafik, planskildhet för fordonstrafik vid korsningen
järnvägen och Vinstorpsvägen samt planskildhet för gång- och cykeltrafik under
järnvägen i Algatans förlängning.
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2010-06-01 samt 2013-0611 § 40, yttrat sig över planprogram för stationsområdet.
Anstånd för tidpunkt att överlämna yttrande över rubricerat förslag till detaljplan
har medgivits av kommunledningskontorets planeringsavdelning.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 15 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-07 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschefen
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-11 § 40
– Förslag till detaljplan för Lomma 35:120 m fl i Lomma, Lomma kommun (Stationsområdet – utställning
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 15
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden översänder, med godkännande, följande yttrande
till kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden har i sin uppföljning av lokalbehovsplan 2014 pekat på att Vinstorpskolan kommer att behöva användas under läsåren 2015/16 och
2016/17. Nämnden ser också alternativa lokaliseringsmöjligheter för Båtens förskola, men att förskolan kommer att användas till dess att andra lokaler kan tas i
drift. Barn- och utbildningsnämnden ser betydelsen av att beakta Vinstorpskolans
och Båtens förskolas lokalisering i respektive vid planområdet och understryker
vikten av god trafiksäkerhet vid aktuella verksamhetslokaler.
Barn- och utbildningsnämnden har, utöver nämndens tidigare yttranden och yttrandet ovan, ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Lomma 35:120 m
fl, Lomma kommun, Stationsorådet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 35

s. 19 (24)

2015-02-24
Dnr 2013:50.212

Förslag till yttrande över utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby - fördjupning av översiktsplanen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat översända utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby - fördjupning av översiktsplanen för yttrande. Utställningstiden pågår mellan 9
december 2014- 28 februari 2015. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig
över planen vid sammanträdet 2013-03-26 § 23.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-10 § 16 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-07 från tillförordnad förvaltningschef och utredningschefen
– Skrivelse 2014-12-03 från Planeringsavdelningen – Utställning av utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-26 § 23
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-03-13 § 11
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-02-10 § 16
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämnden översänder, med godkännande, följande yttrande
över förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen, till kommunstyrelsen:
Förtätningsområden ersätter utbyggnadsområdena Alfredshäll och Ekehem - De
tidigare utbyggnadsområdena Alfredshäll och Ekehem är borttagna i föreliggande
planförslag. I stället har ett antal förtätningsområden tillkommit. Barn- och utbildningsnämnden understryker dock de önskemål som lyfts fram, i nämndens tidigare yttrande från 2013, om ytor för mer intensiv rörelse (tennisbana/multiplan),
gärna i anslutning till Alfredshällskolan så att de kommer skolan till del. I yttrandet över 2013 års plan angavs två förskolor i lägen som ger god tillgänglighet till
natur och rekreationsområden. I detta sammanhang underströk förvaltningen vikten av förskoleenheter med 6-8 avdelningar, då mindre enheter inte är kostnadseffektiva. Barn- och utbildningsnämnden understryker därför betydelsen av att alltid
utgå ifrån förskoleenheter med 6-8 avdelningar då planering av sådana lokaler
görs.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 35(forts.)

s. 20 (24)

2015-02-24
Dnr 2013:50.212

Barn- och utbildningsnämnden anser i övrigt att förslaget till utvecklingsplan för
Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen – på ett bra sätt lyfter fram
frågor som är viktiga för utvecklingen av Lomma kommun. Barn- och utbildningsnämnden har därför, utöver nämndens tidigare yttrande och det som nämnts
ovan, under rubriken Förtätningsområden ersätter utbyggnadsområdena Alfredshäll och Ekehem, ingenting att erinra mot planförslaget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 21 (24)

2015-02-24

BUN § 36

Dnr BUN 2015:18.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Tillförordnad förvaltningschef informerar om
• en Inspirationsdag den 17 augusti som kommer att hållas i Slättängshallen,
Fladängskolan m.fl. ställen, även utomhus om vädret tilllåter. Det blir en heldag.
• Ett Lomma, storträff med socialförvaltningen. Hur kan vi jobba tillsammans
för Barnens bästa
• Nämndsutbildning den 17 mars på Flädie Mat & Vingård. Inbjudan sänds ut
denna vecka
Utbildningschefen informerar om
• Matematiklyftet – alla matematiklärare 1-6 kommer att ha genomgått utbildningen vid innevarande läsår. Sista året återstår lärare i åk 7-9, 21 personer.
Kompetensutvecklingen bygger på en lärportal som förbättrar undervisningen
genom kollegialt lärande.
• Läslyftet – Lomma kommun har anmält drygt 100 lärare inför läsåret 2015/16,
men ännu inte fått besked om hur många platser kommunen får eller hur
många handledare.
• Förstelärare – Från statliga bidrag för 32 förstelärare till 36 nästa läsår. Nu 1
lektor och 28 förstelärare
• Göra om 3 årsförordnandena för förstelärarna till tillsvidareanställningar för
att inte förlorar dessa till andra kommuner
• Förstelärare i förskolan som ersätts av kommunala medel
• Läxhjälp – staten prioriterar huvudmän med låga studieresultat
• Kommunen kommer inte att ansöka om bidrag för Sommarskola
Utredningssekreteraren informerar om
• ”årshjulet” där de kommunövergripande aktiviteterna har kompletterats med
nämndens. Ledamöterna önskar att årshjulet är tillgängligt på Netpublicator.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 37

s. 22 (24)

2015-02-24
Dnr BUN 2015:18.600

Övrigt
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om rekrytering av ny förvaltningschef. Man ska intervjua
en kandidat till, beslut om tillsättning av tjänsten kommer snart.
Några ledamöter har närvarat vid skolrådsmöten. De har positiva erfarenheter av
dessa. Mötena är intressanta, många frågor tas upp. Det är viktigt att ledamöterna
känner till verksamheten.
Lars Carlén S) frågar ordföranden med anledning av en artikel i Sydsvenskan vad
han anser om betyg från årskurs 4. Ordföranden svarar att han personligen föredrar betyg eftersom det tydliggör lärarens bedömning av hur väl eleven nått kunskapsmålen. Ordföranden har inte fattat något ordförandebeslut angående om
kommunen ska anmäla intresse för att delta i försök med betyg från årskurs 4.
Detta måste diskuteras i nämnden och med lärare och föräldrar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 38

s. 23 (24)

2015-02-24
Dnr BUN 2015:19.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Statens offentliga utredningar: Beslut angående ansökan om statsbidrag 2015.
Projekt Likvärdig utbildning för alla elever – specifikt elever med hörselnedsättning och språkstörning. Bidrag 265 000 kr
Skolverket: Dags att söka statsbidrag för läxhjälp och hjälp med annat skolarbete
Skolverket: Dags att söka bidrag till lov- och sommarskola 2015-02-17 Skolverket: Ansökan om statsbidrag avseende karriärsteg för lärare har mottagits
Kulturrådet: Ansökan om bidrag till Skapade skola har mottagits
Fråga angående erbjudande om plats i förskolan
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda inkomna/avgivna
skrivelserna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 39

s. 24 (24)

2015-02-24
Dnr BUN 2015:23.600

Anmälan av delegationsbeslut
Hans-Inge Persson 2015-02-12, nr 32: Godkännande av användning av sociala
medier
Hans-Inge Persson 2015-02-12, nr 33: Godkännande av användning av sociala
medier
Delegationsbeslut område Karstorp nr 34-35
Vidaredelegationsbeslut område Resurs- och Lärcentrum nr 36-41
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

