SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 1 (15)

2015-11-03

Plats

Sammanträdesrum Stora sessionssalen, kommunhuset i Lomma

Tid

Tisdagen den 3 november 2015, 18.30–20.55

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Lars Carlén (S)
Richard Jerneborg (M)
Charlott Enocson (M)
Anders Olin (M)
Remco Andersson (FP)
Eva-Lotta Grantén (FP)
Marie Sand (S)
Fredrik Högberg (S)
Anita Fränninge (M)
Jesper Wiman (M)

ordförande, §§ 113-123
2:e vice ordförande, §§ 113-123
ledamot §§ 113-123
ledamot §§ 113-123
ledamot §§ 113-123
ledamot §§ 113-123
ledamot §§ 113-123
ledamot §§ 113-123
ledamot §§ 113-123
ersätter Cia Barwén (M) §§ 113-123
ersätter Martin Johansson (M) §§ 113-123

Övriga deltagare

Lennart Badersten (M)
Susanne Borgelius (M)
Yvonne Andersson (FP)
Cecilia Edelborg Christensen (C)
Ann-Marie Lundberg (MP)

ersättare §§ 113-123
ersättare §§ 113-123
ersättare §§ 113-123
ersättare §§ 113-123
ersättare §§ 113-123

Bo Kristoffersson
Mattias Fyhr
Maria Franzén Waljenäs
Staffan Friberg
Kerstin Ferbas
Magnus Lindvall
Göran Samuelsson
Ann-Louise Raquette Berlin
Ingela Flotow
Ragnar Andrée

förvaltningschef §§ 113-123
nämndsekreterare §§ 113-123
nämndsekreterare §§ 113-123
utredningschef, §§ 113-123
förvaltningsstrateg §§ 113-123
ekonomsamordnare §§ 113-116
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-11-03
Paragrafer

113-123

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-11-12

Datum när anslaget 2015-12-04
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande

s. 2 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (15)

2015-11-03

1.
2.
3.
4.

§ 113 Uppföljning av område Bjärehov
§ 114 Information angående skolråd
§ 115 Ekonomisk uppföljning avseende januari-september 2015
§ 116 Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
5. § 117 Uppföljning av lokalbehovsplan 2015 samt hemställan till tekniska
nämnden
6. § 118 Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Lomma kommun
7. § 119 Fastställande av tillämpning av riksprislista vid ersättning till fristående
gymnasieskolor
8. § 120 Fastställande av krisledningsplan för UKF-förvaltningen
9. § 121 Information från förvaltningen
10. § 122 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
11. § 123 Anmälan av delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 4 (15)

2015-11-03

BUN § 113

Dnr 2015:262.600

Uppföljning av område Bjärehov
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in skolledningen på område Bjärehov.
De ska informera om skolområdets ekonomiska hushållning, attraktivitet i förhållande till personal, elever och medborgare samt måluppfyllelse av 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 områdeschef Ann-Louise Raquette Berlin och
förskolechef Ingela Flotow en redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 114

s. 5 (15)

2015-11-03

Dnr 2015:18.600

Information om skolråd
Ärendebeskrivning
Med anledning av att frågan om former för skolråd aktualiserades vid nämndsammanträdet 29 september 2015 informerar förvaltningen om skolråd och förskoleråd. Förvaltningen informerar om de existerande reglerna och att förvaltningen ska kommunicera dem internt.
Beslutsunderlag
– Presentation skolråd
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 115

s. 6 (15)

2015-11-03

Dnr 2015:82.40

Ekonomisk uppföljning avseende januari-september 2015
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
följer sina respektive verksamheter. Om det i barn- och utbildningsnämndens
helårsprognos uppstår en väsentlig budgetavvikelse ska det meddelas
kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2015-10-20,
§ 95, föreslagit nämnden att godkänna den ekonomiska rapporten. Barn- och utbildningsnämndens utskott uppdrog 2015-10-20, § 95 åt förvaltningen att till
nämndssammanträdet 2015-11-03 redovisa hur ekonomisk balans ska uppnås vid
årets slut.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämnden, månadsrapport 201501–201509 Driftnetto och
investeringar
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-september 2015
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-20 § 95
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen lämnar en redogörelse till nämnden, enligt uppdrag från barnoch utbildningsnämndens utskott, om förvaltningens åtgärder för att uppnå ekonomisk balans vid årets slut:
- Ipads till förskolan, ca 350 tkr
- Mikroskop till förskolan, två stycken per förskola, ca 50 tkr
- Planeringsdagar i förskolan, vikariekostnad ca 200 tkr
- Fortbildning för rektorer och förskolechefer, skolspåret på Internetdagarna ca
75 tkr
- Pedagogiskt material förskoleavdelningarna ca 100 tkr
- Upprustning av laborationsutrustning högstadierna ca 25 tkr

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
Bilaga A, B
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen avseende
förvaltningens åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 116

s. 7 (15)

2015-11-03

Dnr 2015:112.706

Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av taxa för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Ärenden som är av större vikt, såsom till exempel taxor och avgifter beslutas av
kommunfullmäktige enligt kommunallagen 3 kap 9 §.
Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-11 § 55 föreslog en revidering av taxan
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med anledning av att förordning
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan
och fritidshemmet reviderades. För att nå en effektivare administration och ett mer
likvärdigt system föreslår förvaltningen en ändring av den befintliga taxan för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2015-10-20,
§ 93, behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-10-12 från förvaltningschefen och administrativ samordnare
– Förslag till revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Lomma kommun
– Konsekvensanalys av nytt förslag på taxa
– F 4.1 Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-20 § 93
Utskottets handläggning
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar ekonomiska konsekvenser av
arbetsutskottets förslag till taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
fastställs i enlighet med bilaga, att gälla från och med 2016-02-01, varvid nu
gällande taxa upphör att gälla.
Bilaga
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att komplettera ärendet
med ekonomiska beräkningsexempel avseende taxeförslagets konsekvenser, inför
kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av nämndens förslag.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 117

s. 8 (15)

2015-11-03

Dnr 2015:79.212

Uppföljning av lokalbehovsplan 2015 samt hemställan till tekniska nämnden
Ärendebeskrivning
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av
verksamhetslokaler, med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika
åldersgrupper. Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för
lokalutveckling som förordas och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av
aktuella åtgärder som anges.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar
som påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under
våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen omfattar
perioden 2015 – 2030.
I föreliggande uppföljning av lokalbehovsplanen belyses aktuell projektplanering i
förhållande till befolkningsprognosen. I uppföljningen kommenteras arbetet med
de olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och barn- och
utbildningsnämndens lokalbehovsplan initierat.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-1020, § 94 som föreslår nämnden att godkänna och lägga uppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
– Skrivelse inklusive bilaga 2015-10-10 från förvaltningschefen och
utredningschefen
– Skrivelse 2015-10-19 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-07 § 46
– Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-20, § 94
– Lägesrapport- utbyggnadsprogram fas 2
Nämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar fastighetschef Göran Samuelsson redogörelse
över utbyggnadsprogram fas 2.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 9 (15)

2015-11-03

BUN § 117(forts.)
Överläggning
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden hemställer att tidplan för
aktuella åtgärder i Bjärehovsområdet fastställs av tekniska nämnden, då utredning
och projektering avseende Bjärehovsområdets lokaler har genomförts.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden medger Görans Samuelsson närvaro- och
yttranderätt vid behandlingen av ärendet.
– Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande, uppföljning av
lokalbehovsplan 2015 enligt skrivelse 2015-10-19, till handlingarna.
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer att tidplan för aktuella åtgärder i
Bjärehovsområdet fastställs av tekniska nämnden, då utredning och projektering
avseende Bjärehovsområdets lokaler har genomförts.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 118

s. 10 (15)

2015-11-03

Dnr 2015:254.605

Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt 26 kap 4§ i skollagen har kommunen tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt och pedagogisk omsorg vars huvudman
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. Eftersom fritidshemmet på Montessori
Bjerred är godkänt av staten tillsammans med förskoleklassen och grundskolan
har Skolinspektionen även tillsynen av fritidshemmet, men kommunen har rätt till
insyn i fritidshemsverksamheten. Syftet med besöken och samtalen är att få en
uppfattning om kvalitén på verksamheten, hur barnen trivs och om föräldrars syn
på verksamheten.
Tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående
fritidshem sker vartannat år enligt nämndens beslut 2012-09-18 § 73. Förra
rapporten lämnades till nämnden i november 2013 och omfattade samma
förskolor som finns med i denna rapport. Under september och oktober 2015 har
tillsyn genomförts av förvaltningen på samtliga enskilda förskolor i Lomma
kommun samt fristående pedagogisk omsorg.
Samtal har hållits med ansvarig/a på enheterna och besök har gjorts i
verksamheterna. Skriftlig dokumentation har överlämnats från
förskolorna/fritidshemmet/pedagogisk omsorg enligt särskild mall med bilagor.
Besöken har varit inbokade på förhand i samtliga verksamheter, fem förskolor, ett
fritidshem och en verksamhet med pedagogisk omsorg.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-1020, § 96.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-10-07 från förvaltningschefen och förvaltningsstrategen
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-20, § 96
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten om tillsyn av de fristående
verksamheterna i Lomma kommun då inga brister som föranleder åtgärder
framkommit och lägger rapporten till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 119

s. 11 (15)

2015-11-03

Dnr 2015:258.612

Fastställande av tillämpning av riksprislista vid ersättning till
fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt skollagen 16 kap. 52 § (2010:800) lämna bidrag till
huvudmannen (fristående gymnasieskola) för varje elev på ett nationellt program i
gymnasieskolan som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på
nationella program vid den tidpunkt utbildningen påbörjades. Detta belopp avser
ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration,
mervärdesskatt och lokalkostnader(16 kap. § 53).
Riksprislistan är en sammanställning som innehåller bestämmelser om de belopp
som en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående
gymnasieskola (per elev, program och inriktning) och till en enskild huvudman
för en fristående gymnasiesärskola (per elev) när hemkommunen inte erbjuder
utbildningen. Skolverket beslutar årligen om prislistan i sina föreskrifter.
Riksprislistan är enbart tänkt att tillämpas i de fall då kommunen inte själv eller
genom samverkansavtal erbjuder en sådan utbildning bland gymnasieskolans
nationella program (prop. 2008/2009:171 s 49-50). Kammarrätten i Göteborg har
slagit fast att riksprislistan bara är aktuell när en utbildning inte erbjuds av någon
av kommunerna inom ett samverkansområde (målnummer 4796-12, 2013-11-21).
En samverkansgemensam prislista inom samverkansområdet där Lomma kommun
ingår utreds för närvarande. Fram till att den samverkansgemensamma prislistan
är fastställd föreslår förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att
riksprislistan bör användas vid ersättning till fristående huvudmän.
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-20, §
97.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-10-02 från förvaltningschef, områdeschef och nämndsekreterare
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-20, § 97
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastslår att Skolverkets föreskrifter om vissa
belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och
gymnasiesärskolor ska användas vid ersättning från Lomma kommun till
fristående gymnasieskolor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 120

s. 12 (15)

2015-11-03

Dnr 2015:255.600

Fastställande av krisledningsplan för UKF-förvaltningen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan, inklusive plan för hantering
av extraordinära händelser och plan vid höjd beredskap (KF § 12/14).
Krisledningsplanen är en övergripande plan för hur Lomma kommun ska hantera
extraordinära händelser och övriga typer av kriser som avviker från kommunens
normala verksamhet. Med utgångspunkt i den övergripande krisledningsplanen
ska varje förvaltning ha en egen plan som beskriver hur den egna förvaltningen
ska handla i en krissituation. Förvaltningens plan ska revideras i början av varje
mandatperiod, fastställas av respektive nämnd och vara förenlig med den centrala
krisledningsplanen.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) har, i
samråd med kommunledningskontoret, sammanställt förslag till plan för hantering
av kriser inom UKF-förvaltning. UKF-förvaltningens krisplan syftar till att
precisera förvaltningens sätt att organiseras i händelse av kris eller hot om kris.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-1020, § 98.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-10-01 från förvaltningschefen och utredningschefen
– UKF-förvaltningens plan för hantering av kriser
– Kommunfullmäktige 2014-03-20 § 13
– Krisledningsplan inklusive plan för hantering av extraordinära händelser och
plan vid höjd beredskap
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-20, § 98

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens fastställer UKF-förvaltningens plan för
hantering av kriser i enlighet med bilaga.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 13 (15)

2015-11-03

BUN § 121

Dnr BUN 2015:18.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om

Lärstämma 15 mars 2016

Budget 2016 och intern budgetstyrning

Språkintroduktionsprogrammet och kranskommuner

Ny ledningsorganisation i område Löddesnäs och Borgeby

Rekryteringar

Fastighetsfrågor

Uppbyggnad av kommunikationsstruktur och av sociala medier

Skolplaceringar och ny rättspraxis

Verksamhetsplan och verksamhetsstyrning i Stratsys

Skoltempen – enkät till elever

Lärplattformen GAFE (Google Apps for Education), nya funktioner,
koppling till schema

Kartläggning av chefs- och ledarskapets förutsättningar i organisationen
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 122

s. 14 (15)

2015-11-03

Dnr BUN 2015:19.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-20 § 90-100
Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-10-23, 4134-15: Upphävande av överklagat beslut
Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-10-23, 4478-15: Upphävande av överklagat beslut Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-10-23, 4480-15: Upphävande av
överklagat beslut Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-10-23, 4605-15: Upphävande av överklagat beslut
Skolinspektionen, beslut 2015-10-20, 411-2015:7221: Avslutande av uppföljningsärende
Skolverket, beslutsmeddelande 2015-10-08: Beviljande av statsbidrag för att
minska barngruppernas storlek i förskolan läsåret 2015/16
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda inkomna/avgivna
skrivelserna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 123

s. 15 (15)

2015-11-03

Dnr BUN 2015:23.600

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2015-09-25, ordförande: Yttrande till Skolinspektionen med anledning av anmälan om bristande stöd till en elev i grundsärskolan
Delegationsbeslut 2015-10-02, förvaltningschef: Reviderad vidaredelegationsordning barn- och utbildningsnämnden
Delegationsbeslut 2015-10-19, förvaltningschef: Svar angående anmälan om skolsituationen fören elev vid Rutsborgskolan i Lomma kommun
Vidaredelegationsbeslut 2015-10-27, förvaltningsstrateg: Dispens gällande avgiftsbefrielse
Vidaredelegationsbeslut nr 46, 2015-10-16, förskolechef Karstorp: Beslut avseende omsorg för barn med behov av utökad vistelsetid
Vidaredelegationsbeslut, nr 47, 2015-09-24, områdeschef Karstorp: Beslut avseende omsorg för barn med behov av särskilt stöd
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

