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Plats
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Robert Wenglén (M)
Cia Barwén (M)
Lars Carlén (S)
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Charlott Enocson (M)
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Remco Andersson (FP)
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Magnus Hansson (M)
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ersättare, §§ 86-99

Bo Kristoffersson
Mattias Fyhr
Staffan Friberg
Magnus Lindvall
Åsa Nordh
Barbro Lindberg
Helen Hurtig
Ragnar Andrée

förvaltningschef, §§ 86-99
nämndsekreterare §§ 86-99
utredningschef, §§ 86-99
ekonomsamordnare, §§ 86-89
områdeschef Löddesnäs § 86
förskolechef Löddesnäs § 86
Lärarförbundet §§ 86-99
Lärarnas riksförbund §§ 86-99

Övriga deltagare

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2015-09-08
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Robert Wenglén
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Lars Carlén
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Paragrafer
86-99

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Barn- och utbildningsnämnden
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2015-09-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (21)

2015-09-01

1. § 86 Uppföljning av område Löddesnäs
2. § 87 Ekonomisk uppföljning inkl. förslag till åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut
3. § 88 Förslag till nämndsplan 2016
4. § 89 Barn- och utbildningsnämndens förslag till budget för 2016 samt ELP
2017-2018
5. § 90 Antagande av plan för intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden
2016
6. § 91 Revidering av delegationsplan för barn- och utbildningsnämnden, godkännande för förvaltningschef att vidaredelegera samt anmälan av vidaredelegationsbeslut och redovisning av delegationsbeslut
7. § 92 Namngivning av skola vid nuvarande Strandpaviljongens förskola
(Strandskolan)
8. § 93 Namngivning av förskola i norra Lervik (”Lerviks förskola”)
9. § 94 Förslag till förändringar av jouromsorgen för barn 1-12 år i Lomma
kommun
10. § 95 Information från förvaltningen
11. § 96 Återrapportering från kontaktpolitiker
12. § 97 Aktualisering av fråga från ledamot avseende Alternativskolan
13. § 98 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
14. § 99 Anmälan av delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 4 (21)

2015-09-01

BUN § 86

Dnr 2015:195.600

Uppföljning av område Löddesnäs
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in Åsa Nord, områdeschef för Löddesnäs, och Barbro Lindberg, förskolechef på område Löddesnäs, för att informera
om skolområdets ekonomiska hushållning, attraktivitet i förhållande till personal,
elever och medborgare samt måluppfyllelse utifrån barn- och utbildningsnämndens nämndsmål. Syftet är att nämnden ska kunna försäkra sig om att verksamheten håller god kvalitet och lever upp till kort- och långsiktiga mål.
Vid nämndens sammanträde lämnar Åsa Nordh och Barbro Lindberg en redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 87

s. 5 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:82.040

Ekonomisk uppföljning inkl. förslag till åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt 2015-03-19, § 34, anger
krav för uppföljning av verksamheten. Månadsrapporten är en del av den löpande
uppföljningen där kommunstyrelsen följer helheten i kommunen och nämnderna
sina verksamheter. Om det i barn- och utbildningsnämndens helårsprognos uppstår en väsentlig budgetavvikelse ska det meddelas kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2015-06-02, § 72, att
till sammanträdet 1 september presentera förslag på åtgärder för att nå ekonomisk
balans vid årets slut.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till månadsrapport som innehåller åtgärder
för att nå en budget i balans. Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-18-18, § 69.
Förvaltningschefen lämnar en redogörelse för förvaltningens förslag till åtgärder
för att nå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
- Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-augusti 2015
- Prognos BUN – resultat per ansvar
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 69
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten med redaktionella ändringar och att nämnden har tagit del av
informationen om åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten med redaktionella ändringar.
Bilaga A
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen om åtgärder för att
nå ekonomisk balans vid årets slut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 88

s. 6 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:127.010

Godkännande av förslag till nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden 2016
Ärendebeskrivning
De politiska målen, som anges i nämndsplanen ska vara grundad i ”Övergripande
mål och riktlinjer”, fastställd av kommunfullmäktige. En nämndsplan ska, senast i
samband med beslut om förslag till budget, upprättas inför varje år. Den ska ange
vad som ska åstadkommas och när målen förväntas uppfyllas inom budgetperioden. Nämndsmålen ska fungera som styrinstrument. Därför ska målen vara klara
och mätbara. Det bör också vara tydligt hur mål bedöms och hur uppföljningen
sker. Nämndsplanen utgör underlag för verksamhetsplanen, som anger hur de
olika verksamhetsområdena verkställer de politiska målen i nämndsplanen.
Nämndsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden fastställa sin nämndsplan för det
kommande året.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2015-05-19,
§ 50, behandlat förslag till preliminär nämndsplan 2016. Utskottet beslutade då att
uppdra åt förvaltningen att fortsätta beredningen av arbetet med preliminär
nämndsplan, i enlighet med av utskottet givna direktiv.
Barn- och utbildningsnämndens utskott 2015-06-16, § 64, gav förvaltningen i
uppdrag att till utskottssammanträdet 2015-08-18 presentera reviderat förslag till
nämndsplan 2016, enligt av utskottet givna direktiv. Förvaltningen har sammanställt förslag till nämndsplan utifrån av utskottet givna direktiv. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-18, § 70 har lämnat förslag till nämndsplan
2016 till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 70
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag
till nämndsplan 2016 med redaktionella ändringar och översänder den till kommunstyrelsen för hörande.
Robert Wenglén (M) yrkar att mål 4 ändras till ”Eleverna upplever skolan som
stimulerande”.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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s. 7 (21)

2015-09-01

BUN § 88(forts.)
Lars Carlén (S) yrkar på följande tillägg:
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.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på sitt yrkande om godkännande av nämndsplan 2016 med redaktionella ändringar samt sitt ändringsyrkande avseende mål 4,
varefter nämnden bifaller det.
Ordförande ställer sedan proposition på Lars Carléns tilläggsyrkande, varefter
nämnden avslår det.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till nämndsplan 2016 med
redaktionella ändringar och översänder den till kommunstyrelsen för hörande.
Bilaga
Reservation
Lars Carlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 89

s. 8 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:194.600

Barn- och utbildningsnämndens förslag till budget för 2016 samt
ELP 2017-2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2015-03-25, § 63, beslutat fastställa preliminära ramar för åren 2016 – 2018. 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, 2015-05-20, § 113, fastställt slutliga ramar för 2016 och planeringsramar 2017 – 2018.
Nämnderna ska, senast 2014-09-03, lämna budgetförslag inom ram som behandlas av kommunstyrelsen 28 oktober och av kommunfullmäktige 19 november.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget 2016 samt plan för ekonomin
2017-2018. Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-18, § 71.
Vid nämndens sammanträde redogör förvaltningschefen för förvaltningens förslag
till budget 2016 och ekonomisk långsiktsplan(ELP) för 2017-2018.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-08-13 från förvaltningschefen och ekonomsamordnaren
– Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018: Kostverksamhet
– Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018: För- grundskoleverksamhet
– Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018: Gymnasieskola och vuxenutbildning
– Budgetram 2015-2018
– Sammanställning budgetförslag 2016-2018
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 71

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till budget 2016 samt plan för ekonomin 2017-2018 i enlighet med förvaltningschefens förslag och enligt bilaga och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Bilaga A, B, C, D, E, F, G
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 90

s. 9 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:210.007

Antagande av plan för intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden 2016
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer och föreskrifter som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-08, § 32, fastställt reviderat
reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 200701-17, § 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. Den enskilda nämnden har därvid
att tillse att:
• En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
I linje med reglemente och anvisningar ska nämnden besluta om områden för intern kontroll 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
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska genomföra intern
kontroll 2016 inom följande områden:
Kommunövergripande områden
• Upphandling.
• Flex- och övertid samt semester.
Nämndövergripanade områden
• IT – stöd.
• Systematiskt kvalitetsarbete.
• Systematiskt arbetsmiljöarbetet.
• Lokalutnyttjande.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 90 (forts.)

s. 10 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:210.007

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-0818, § 72.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-08-06 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Plan Intern kontroll 2018 Barn- och utbildningsnämnden
– Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 72

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till intern kontrollplan för barn- och
utbildningsnämnden 2016 enligt bilaga.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 91

s. 11 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:134.002

Revidering av delegationsplan för barn- och utbildningsnämnden,
godkännande för förvaltningschef att vidaredelegera samt anmälan av vidaredelegationsbeslut och redovisning av delegationsbeslut
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 anpassats ett flertal gånger sedan dess. Förvaltningen har upprättat förslag till ändring av delegationsplanen.
De föreslagna ändringarna föranleds av ett ökat antal ärenden till tillsynsmyndigheter som Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och Barn- och elevombudet samt till besvärsinstanser som förvaltningsrätten och Skolväsendets
överklagandenämnd. Förslaget syftar till att hitta en balans mellan en effektiv förvaltningsadministration och demokratisk styrning. Tiden för besvarande till dessa
institutioner är ofta mycket kort samtidigt som ärendena oftast är på verksamhetsnivå samt att de är komplicerade och detaljerade. De korta svarstiderna och ärendenas karaktär försvårar behandling i till exempel arbetsutskottet. Insynen och
kontrollen av de fattade besluten säkerställs genom att delegationsbesluten ska
anmälas till och redogöras för, till nämnden. Nämnden har alltid möjlighet att
återta delegation och kan även föregripa ett delegationsbeslut och behandla ärendet själv. Detsamma gäller för vidaredelegationsbeslut där såväl nämnden som
förvaltningschef kan återta vidaredelegationen.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-0818, § 74.

Utdragsbestyrkande
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2015-09-01

BUN § 91 (forts.)
Nämndsekreteraren informerar nämnden om förslag till en redaktionell ändring i
förslaget till reviderad delegationsordning.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-07-03 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Förslag till reviderad delegationsplan
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-18, § 74

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsplan enligt förvaltnings förslag, att gälla från 2015-10-01.
Bilaga
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningschef vidaredelegerar
ärenden som delegerats till denne från nämnden, under förutsättning att annan lagstiftning eller att beslut av nämnden ej förhindrar detta. Vidaredelegationsbeslut
ska anmälas till förvaltningschefen.
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samtliga vidaredelegationsbeslut ska
anmälas till barn- och utbildningsnämnden. Beslutet innebär att beslut 2009-10-27
§ 88 upphävs.
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut enligt delegationsplanen 1:9–1:13 ska redovisas för nämnden på så sätt att yttrandet/överklagandet
distribueras till nämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 92

s. 13 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:227.600

Namngivning av skola vid nuvarande Strandpaviljongens förskola
(Strandskolan)
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-01-13,§ 19, beställt byggnation av ny
skola i området vid nuvarande Strandpaviljongens förskola. Skolan beräknas tas i
bruk höstterminen 2017 och den ska rymma 200 elever.
Kommunfullmäktige har 2002-11-29, § 107, antagit riktlinjer vad gäller bestämmande av belägenhetsadresser och namn på områden, allmänna platser.
Första paragrafen anger att respektive nämnd inom sitt ansvarsområde, fastställer
namn på byggnader, institutioner och verksamhetsområden såsom idrotts- och
badplatser.
Namnsättning ska ske i enlighet med ”Ortnamn. Svensk namngivning och namnskick i kommunerna”. Nämnden ska eftersträva ett ur språklig synpunkt vårdat
namnskick och ett praktiskt adressystem. Namnet bör vara lätt att uppfatta, lätt att
uttala, lätt att skriva och lätt att minnas.
Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om namnet på den planerade
skolan vid nuvarande Strandpaviljongens förskola. Namn på skolor och förskolor
i Lomma kommun följer generellt av det område som dessa planeras i. Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer namnet på skolan vid
nuvarande Strandpaviljongens förskola till Strandskolan.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-0818, § 75.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 75
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer namnet på den planerade skolan vid
nuvarande Strandpaviljongens förskola till Strandskolan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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BUN § 93

s. 14 (21)

2015-09-01
Dnr 2015:228.600

Namngivning av förskolan i norra Lervik (”Lerviks förskola”)
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-01-13, § 19,beställt byggnation av ny
förskola i norra delen av Lerviksområdet. Förskolan beräknas tas i bruk vårterminen 2018 och den ska rymma 8 avdelningar.
Kommunfullmäktige har 2002-11-29, § 107, antagit riktlinjer vad gäller bestämmande av belägenhetsadresser och namn på områden, allmänna platser. Första paragrafen anger att respektive nämnd inom sitt ansvarsområde, fastställer namn på
byggnader, institutioner och verksamhetsområden såsom idrotts- och badplatser.
Namnsättning ska ske i enlighet med ”Ortnamn. Svensk namngivning och namnskick i kommunerna”. Nämnden ska eftersträva ett ur språklig synpunkt vårdat
namnskick och ett praktiskt adressystem. Namnet bör vara lätt att uppfatta, lätt att
uttala, lätt att skriva och lätt att minnas.
Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om namnet på den planerade
förskolan i norra Lerviksområdet. Namn på skolor och förskolor i Lomma kommun följer generellt av det område som dessa planeras att placeras i. Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer namnet på förskolan i
norra Lervik till Lerviks förskola.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-0818, § 76.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 76
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer namnet på den planerade förskolan i
norra Lerviksområdet till Lerviks förskola.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förslag till förändringar av jouromsorgen för barn 1-12 år i
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har sedan 10 år tillbaka haft jouromsorg i särskilt familjedaghem. Omsorgen omfattar mellan 4-12 barn och erbjuds efter ordinarie verksamhets stängning, även på helger och nätter. Behov av omsorg på nätterna har bara
funnits för 2-3 barn.
Under de senaste två åren har rekrytering av personal till verksamheten varit
mycket svår. En av anledningarna är att hemmet måste vara beläget i Lomma och
även vara anpassat för att ta emot barn som ska sova på natten. Under våren 2015
har det annonserats i två omgångar för att tillsätta den fasta tjänsten, förskolecheferna har försökt rekrytera bland sina anställda och på ”Öppna förskolan” har anslag satts upp om tjänsten. Inga försök till rekrytering har lyckats. Behovet av
jouromsorg kvarstår efter den 1 september för föräldrar som arbetar under obekväm arbetstid, exempelvis inom restaurang- och flygnäring, sjukvård, hemtjänst,
polis, flyg eller på kvällsöppna affärer.
Jouromsorgen är ingen lagstadgad verksamhet för kommunerna, men väsentlig för
att föräldrar med arbete på obekväm tid ska kunna fortsätta i sina yrken. En möjlighet är att enbart bedriva jouromsorg på kvällar och helger och inte erbjuda nattomsorg, varken i Lomma eller Lund. Denna lösning skulle ge minskade kostnader, men troligen innebära att statsbidraget på drygt 50 000 kr inte längre kan
erhållas.
Alternativa lösningar
Efter sommaren 2015 finns ingen möjlighet att fortsätta nuvarande verksamhet
och därför behöver verksamheten förändras om den ska finnas kvar i kommunens
egen regi. Det finns olika lösningar som bedöms som realistiska för den begränsade omfattning som verksamheten i Lomma kommun har. Nedan redovisas tre
olika förslag varav det första förslaget av förvaltningen bedöms som det mest realistiska att genomföra både från 1 september 2015 och på sikt. I alternativ 1 kan de
barn som har behov av jouromsorg gå kvar i sin ordinarie omsorg som kombineras med jouromsorg på annat ställe.
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1. All jouromsorg, utom nattomsorgen, koncentreras till en förskola i centrala
Lomma, förslagsvis öppna förskolans lokaler och särskild personal anställs
och tar över verksamheten då ordinarie personal slutar för dagen. Förslaget
blir liknande den verksamhet som bedrivs i dag, med skillnaden att verksamheten bedrivs på en förskola och inte i ett hem.
Nattomsorgen köps från Lunds kommun och utförs på Röda stugan i
Lund. Avtal skrivs med Lunds kommun om varje enskilt barn som har behov av nattomsorg. Kostnaderna beräknas bli ungefär som i dag.
Ovanstående alternativ beräknas kunna starta redan den 1 september då
behovet också finns att ersätta familjedaghem.
2. All jouromsorg, utom nattomsorgen, koncentreras till en förskola i centrala
Lomma. Tjänster på förskolan regleras om till obekväm arbetstid på kvällar och helger. Omreglering av tjänster måste föregås av fackliga förhandlingar och därför kan detta alternativ enbart genomföras på sikt med beräknad start 2016. Nattomsorgen köps in från Lunds kommun och utförs
på Röda stugan i Lund. Avtal skrivs med Lunds kommun om varje enskilt
barn som har behov av nattomsorg.
3. All jouromsorg koncentreras till en förskola i centrala Lomma, även nattomsorgen. Detta förslag innebär att ett flertal tjänster på förskolan måste
regleras om till obekväm arbetstid på kvällar och helger samt natt. Nattomsorgen kräver särskilda anpassningar för ensamarbete. Vid ensamarbete
måste det finnas larm och någon att kontakta vid till exempel hastig sjukdom. Förslaget kan enbart genomföras på längre sikt då omreglering till
nattarbete måste föregås av fackliga förhandlingar. Det uppstår troligen
även svårigheter att lägga schema med enbart ordinarie personal.
Kostnaderna beräknas öka betydligt i jämförelse med dagens kostnader.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 65 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-06-02 från förvaltningschef och förvaltningsstrateg
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 65
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner och ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra förslag nummer 1 från 1 september.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om:
• Invigningen av Alfredshällskolan den 2/10 kl. 10.00
• Mathias Persson-Benndoff tillträdde som rektor för Pilängskolan i
juli
• Stora renoveringsinsatser genomförda på Pilängskolan under sommaren
• Åsa Nordh, områdeschef för Löddesnäs går i pension vid årsskiftet
• Fredrik Hedström är nyanställd IKT-pedagog som ska arbeta med
kommunikationsutveckling och utveckling av digital didaktik
• Två informationsmöten om utvecklingsarbete inom nämndens område kommer att hållas 22/9 och 1/10 för föräldrar i norra respektive södra kommundelen. Nämndsledamöter har möjlighet att delta
• På Google Education summit 26/10 i Malmö kommer två representanter från Lomma kommun att delta, Fredrik Hedström och Simon
Barregård.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Återrapportering från kontaktpolitiker
Ärendebeskrivning
Martin Johansson (M), Anita Fränninge (M) och Ann-Marie Lundberg (MP) har
deltagit på Alfredshällskolans skolråd 31/8 och informerar nämnden om frågeställningar från det mötet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Aktualisering av fråga från ledamot avseende Alternativskolan
Ärendebeskrivning
Lars Carlén (S) aktualiserar en fråga angående Alternativskolans framtid. Lars
Carlén hänvisar till nämndens beslut 2012-08-28 § 54 om avveckling av Alternativskolan samt senare beslut 2013-03-26 § 26 om att upphäva beslutet om avveckling. Lars Carlén önskar att nämnden ska behandla frågan framgent.
Ordförande Robert Wenglén (M) informerar nämnden att det pågår en diskussion
om hur lokalutnyttjandet kan optimeras inom nämndens verksamhetsområden.
Ordförande meddelar att ärendet kan behandlas av nämnden på ett kommande
sammanträde.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2015-06-11 § 60: Fastställande av Vision och Övergripande
mål för Lomma kommun
Kommunstyrelsen 2015-05-20 § 113: Fastställande av slutliga ramar för år 2016
och planeringsramar för åren 2017-2018
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 § 58
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 59
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 60-66
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-18 § 67-77
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda inkomna/avgivna
skrivelserna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2015-06-30, ordförande: Beslut om nämndsledamots deltagande i konferens
Delegationsbeslut 2015-06-30, ordförande: Yttrande om anmälan om kränkande
behandling på Majas förskola i Lomma kommun
Delegationsbeslut 2015-06-30, ordförande: Elevs tillhörighet i grundsärskola
Delegationsbeslut 2015-08-11, ordförande: Yttrande till Skolinspektionen avseende anmälan om bristande stöd för en elev i grundsärskolan i Lomma kommun
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 28, förvaltningsstrateg: Befrielse av avgift
i förskoleenhet eller fritidshem
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 29, områdeschef Fladäng: Placering av
barn inom kommunen med hänsyn till barnets behov
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 30, områdeschef Fladäng: Skolskjuts för
förskoleklass och grundskoleelever
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 31, områdeschef Fladäng: Skolarbetets
förläggning
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 32, områdeschef Fladäng: Utbildningens
omfattning, timplan och fördelning mellan årskurser
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 33, områdeschef Fladäng: Elevens val urval
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 34, områdeschef Fladäng: Tillsyn att skolplikten fullgörs
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 35, områdeschef Fladäng: Undervisning
om risker för olycksfall vid skolskjutshållplatser
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 36, områdeschef Karstorp: Beslut avseende omsorg för barn med särskilda behov
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 37, områdeschef Fladäng: Undervisning
om risker för olycksfall vid skolskjutshållplatser
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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