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§ 25 Uppföljning av område Alfredshäll
§ 26 Ekonomisk uppföljning avseende januari-februari 2016
§ 27 Godkännande av förslag till investeringsbudget för år 2017-2019
§ 28 Godkännande av ramförskjutning från grundskola till förskola
§ 29 Fastställande av nya regler för beviljande av skolskjuts
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Information om Pilängskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in fastighetschef Göran Samuelsson för
att informera om Pilängskolans behov av renovering och ombyggnad/tillbyggnad.
Vid nämndens sammanträde lämnar fastighetschef Göran Samuelsson en
redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beställning av lokaler Pilängsområdet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2015-04-07, § 46, godkänt
lokalbehovsplan. I lokalbehovsplanen har nämnden bland annat noterat att
samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det finns lokaler i Pilängsområdet som är
av sådant tekniskt skick att åtgärder behöver vidtas. Utredning av lämpliga
åtgärder pågår därför, inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna utredning
omfattar även möjligheter för ytterligare verksamheter att samutnyttja områdets
lokaler. Nämnden noterade också behov av anpassning av Pilängskolans utemiljö
för elever i mellanstadiet.
Barn- och utbildningsnämnden ser i sin uppföljning av lokalbehovsplanen att omfattande insatser har gjorts, under sommaren 2015, för att förbättra arbetsmiljön i
Pilängskolans lokaler. Resultaten av de åtgärder som har vidtagits följs med stor
noggrannhet. Kvarstående och uppkommande arbetsmiljöproblem i lokalerna åtgärdas direkt då de uppmärksammas. De problem som noterats i lokalerna understryker betydelsen av att på sikt ersätta nuvarande lokaler (BUN § 117/15).
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2015-12-09, § 206, beslutat uppdra åt
kommundirektören att tillse att berörda förvaltningar utreder Pilängskolans behov
av renovering och om-/tillbyggnad så att detta kan genomföras inom kommande
investeringsplan för år 2017-2019. Utredning ska också beakta utökat platsbehov
inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids verksamheter med
anledning av den ökade flyktingmottagningen.
En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter inom förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid och samhällsbyggnadsförvaltningen har
genomfört en utredning i enlighet med kommunstyrelsens beslut ovan.
Utredningen omfattar ny skolbyggnad med våningsarean totalt 4 880 kvm, samt
bibehållande av befintliga NO-salar mm, area ca 560 kvm. Total våningsarea 5
440 kvm (nytt och befintligt). Utredningen har redovisats vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-03-16.
Som ett led i den fortsatta handläggningen av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en förstudieoffert i enlighet med det förslag som
redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden
föreslås att i sin egenskap som nyttjare av aktuella lokaler göra en formell
beställning i enlighet med den förstudieoffert som har upprättats.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har medverkat i den
utredningsgrupp som bedömt lokalbehoven avseende lokaler i Pilängsområdet och
önskar att aktuella lokaler färdigställs snarast. Förvaltningen bedömer att de
lokaler som föreslås täcker de behov som är kända, men inte medger möjlighet till
större volymökning. Förvaltningen understryker betydelsen av att skolan utformas
på ett sådant sätt att utökning kan göras om sådana eventuella behov uppkommer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt kostnader för investering och
hyra, vilka redovisas i förstudieoffert avseende Pilängskolan. Förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid föreslår att barn- och utbildningsnämnden
översänder beställning av lokaler till tekniska nämnden enligt ovan.
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att behandla ärendet vid dagens sammanträde utan att arbetsutskottet
berett ärendet.
Ordförande Robert Wenglén (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
översänder beställning till tekniska nämnden avseende ny skolbyggnad med
våningsarean totalt 4880 kvm, samt bibehållande av befintliga NO-salar mm, area
ca 560 kvm. Total våningsarea 5 440 kvm (nytt och befintligt), i enlighet med
bilaga.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-23 från tillförordnad förvaltningschef
– Bilaga 1: Förstudieoffert Pilängskolan
– Bilaga 2: Underlag för beställning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet vid
dagens sammanträde utan att arbetsutskottet berett ärendet.

./.

– Barn- och utbildningsnämnden översänder beställning till tekniska nämnden
avseende ny skolbyggnad med våningsarean totalt 4880 kvm, samt bibehållande
av befintliga NO-salar mm, area ca 560 kvm. Total våningsarea 5 440 kvm (nytt
och befintligt), i enlighet med bilaga.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av område Alfredshäll
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in skolledningen på område Alfredshäll
för att informera om områdets ekonomiska hushållning, attraktivitet i förhållande
till personal, elever och medborgare samt måluppfyllelsen i relation till kunskapsrespektive strävansmål. Syftet är att i dialog granska huruvida verksamheten lever
upp till nämdsmålen, och i övrigt diskutera områdets förutsättningar, utmaningar
och goda exempel.
Vid nämndens sammanträde lämnar områdeschef och rektor Margareta Strand
Karlsson och förskolechef Mia Björnsson en redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-februari 2016
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19,
§ 34, anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att
samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som
händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i
form av månadsrapporter på nämndsnivå, kvartalsrapporter och delårsrapporter
samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer
löpande sina verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse
inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas
kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa
avvikelsen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 21, har berett ärendet.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-februari 2016
– Barn- och utbildningsnämnden, månadsrapport 201601–201602, Driftnetto och
investeringar
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-15 § 21
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för
perioden 2016-01 – 2016-02.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av förslag till investeringsbudget för år 2017-2019
Ärendebeskrivning
Kommunens budget består utav flera olika delar där investeringsbudgeten är en
del. Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av
investeringar som finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns det
större och mindre investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar
fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska
specificeras per projekt i budgeten. Mindre investeringar är sådana som
understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden
har att fatta beslut om förslag till investeringsbudget.
Förvaltningen har inkommit med ett förslag till investeringsbudget för år 20172019.
Förvaltningens förslag till investeringsbudget
Till 2017 har barn- och utbildningsnämnden förutom behov av mindre
investeringar, behov av större investeringar. Behoven av större investeringar för
2017 är till inventarier i om- och tillbyggnad N Karstorpskolan och inventarier till
den nya Strandskolan. I långtidsplanen för 2018 och 2019 konstateras att nämnden
har behov av en ny förskola, Lerviks förskola. För år 2019 föreslås inga större
investeringar.
I tidigare fastställd lokalbehovsplan har konstaterats att antalet barn under
perioden 2017-2019 ökar, och då främst i åldersgruppen 6-15 år. Det ökade
antalet barn motsvarar cirka 20 klassrum, fritidshem samt lokaler för ämnet idrott
och hälsa. Nämnden har beslutat att denna utbyggnad till 2017 ska ske i
Karstorpsområdet med 12 klassrum, fritidshem samt lokaler för ämnet idrott och
hälsa. De återstående 8 klassrummen kommer att lokaliseras till den nya
Strandskolan.
Till 2017 finns behov av medel till datorer för årskurs 1-3. Regeringen har gett
Skolverket i uppdrag att föreslå en nationell IT-strategi för skolväsendet.
Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och en likvärdighet genom att den
strategiska potential som IT har tillvaratas i hela skolväsendet. Förslaget ska
omfatta tillgången till digitala lärresurser och verktyg, när det gäller alla grupper
av elever, lärare och annan skolpersonal. Krav på digital färdighetsträning i olika
former förväntas formuleras i de centrala styrdokumenten för skolan, liksom i
kurs- och ämnesplanerna. Kraven kommer inte att kunna tillgodoses med annat än
att skolorna och eleverna på ett adekvat sätt utrustas med digitala verktyg.
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Till årskurs 1-3 föreslås därför att en upphandling för köp av datorer görs.
Kostnad läggs sedan ut i form av driftskostnad (avskrivningar och räntor) på 3 år.
Storleken på inköpet är 1 206 datorer (antalet elever på lågstadiet) och
investeringskostnaden blir 3,256 mnkr under 2017.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att bygga en ny förskola, Lerviks
förskola med 8 avdelningar, som ska stå klar hösten 2018 för att tillgodose de
långsiktiga lokalbehoven av förskoleavdelningar i södra kommundelen. En
utredning pågår kring Pilängskolan och förvaltningen kommer att återkomma till
frågan.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 22, har berett ärendet.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och ekonomisamordnare Magnus Lindvall
föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-11 från förvaltningschef och ekonom
– Bilaga 1: Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2017-2019
– Bilaga 2: Investerings- och driftkostnadskalkyl, Inventarier N Karstorpskolan
– Bilaga 3: Investerings- och driftkostnadskalkyl, Inventarier, Standskolan
– Bilaga 4: Investerings- och driftkostnadskalkyl, Datorer till årskurs 1-3
– Bilaga 5: Investerings- och driftkostnadskalkyl, Inventarier Lerviks förskola
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2016-03-15 § 22

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget för år
2017-2019 i enlighet med bilaga och översänder det till kommunstyrelsen.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av ramförskjutning från grundskola till förskola
Ärendebeskrivning
I budget till 2016 har medel fördelats till respektive verksamhet och
rektorsområde. För nytillkommande barn och elever i verksamheten har medel
avsatts för tillväxt, under pågående verksamhetsår, genom tillväxtposten.
Tillväxtposten, som avser ökat antal barn och elever, läggs centralt och fördelas
av förvaltningsledningen till verksamheterna då volymerna ökar. Tillväxtposten är
i 2016 års budget uppdelad på förskola och grundskola och omfattar 11,5 mnkr.
Förvaltningens förslag till ramförskjutning
Vid uppföljning av ekonomi och volym efter februari månad kan konstateras att
relationen i den fördelning som gjorts i tillväxtposten mellan förskola och
grundskola måste justeras. Antalet barn inom förskolan är fler, medan antalet
elever i skola och barn i fritidshem är färre än budgeterat.
En justering och omfördelning av tillväxtmedel, motsvarande 4,8 mnkr, behöver
göras från grundskola till förskola. Inom grundskolan minskas medel motsvarande
en volym på 52 elever i skolverksamheten och 46 barn i fritidshemsverksamheten.
Inom förskolan ökas medel motsvarande en volym om 33 barn (åldern 1-2 år). De
totala kostnaderna för volymerna – efter ramförskjutningarna – är oförändrade och
i överensstämmelse med budget.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 23, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-02 från förvaltningschef och ekonom
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2016-03-15 § 23
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner ramförskjutning av budgetmedel –
motsvarande 4,8 mkr – från grundskola till förskola.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av nya regler för beviljande av skolskjuts
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till
nya regler för beviljande av skolskjuts. Reglerna som tar hänsyn till de
förändringar vad det gäller infrastruktur och byggnation av nya skolor som skett i
kommunen under senare år, omfattar regler för minsta avstånd mellan hem och
skola för beviljande av skolskjuts, största avstånd mellan hemmet och
påstigningsplats, transportmedel samt övriga bestämmelser.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 24, har berett ärendet.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och tillförordnad förvaltningsstrateg HansInge Persson föredrar ärendet för nämnden.
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
fastställer regler för beviljande av skolskjuts i enlighet med bilaga, och att
reglerna ska tillämpas från och med höstterminens start innevarande år.
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden uppdrar
åt förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att förlänga avtalet med
Bergkvara Buss AB ytterligare ett år.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget till nya
regler för beviljande av skolskjuts.
Beslutsgång
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition om bifall respektive avslag på
sina yrkanden, varefter nämnden bifaller dem.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer därefter proposition om bifall respektive
avslag på Lars Carléns yrkande, varefter nämnden avslår det.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-08 från förvaltningschef och tillförordnad förvaltningsstrateg
– Bilaga 1: Förslag till regler för beviljande av skolskjuts
– Bilaga 2: Skolor i Lomma 3 km buffertzon
– Bilaga 3: Skolor i Bjärred 3 km buffertzon
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2016-03-15 § 24
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer regler för beviljande av skolskjuts i
enlighet med bilaga. Reglerna ska tillämpas från och med höstterminens start
innevarande år.
Bilaga.
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid att förlänga avtalet med Bergkvara Buss AB ytterligare ett år.
Reservation
Lars Carlén (S) och Marie Sand (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars
Carléns yrkande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av regler för skolval i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt förslag till
regler för skolval i Lomma kommun. Reglerna omfattar urvalsgrunder vid fler
sökande än platser. Urvalsgrunderna anger regler vid folkbokföring inom och
utanför skolans närområde, syskonförtur och behov av särskilt stöd. Reglerna
beskriver också rektors ansvar vad gäller beslut om placering, vilken placering
som görs om förälder avstår från att göra skolval samt vilka möjligheter som finns
att överklaga beslut.
Reglerna syftar till att förtydliga utgångspunkterna och urvalsgrunderna vid fler
sökanden än antalet platser till en skola. Reglerna avser också att bidra till en
jämn fördelning av elever i skolornas klasser, samt att förstärka likvärdigheten i
utbildning för kommunens elever.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 25, har berett ärendet.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och administrativ samordnare Kristina
Liljenström föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-09 från förvaltningschef och administrativ samordnare
– Bilaga: Förslag till regler för kommunalt skolval i Lomma kommun
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-15 § 25

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer reglerna för skolval i Lomma kommun
i enlighet med bilaga.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 31

s. 16 (21)

2016-03-29
Dnr BUN 2016: 98.612

Yttrande över remiss avseende ansökningar om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig i enlighet
med 2 kap 5 § skollagen (2010:800), och 2 kap 2 § gymnasieförordningen
(2010:2039), över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskolor. Yttrandet utgör ett underlag för Skolinspektionens prövning av
ansökan. Syftet med prövningen är att bedöma om etableringen av den sökta
utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa
följder för skolväsendet i kommunen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, och föreslår att barn- och
utbildningsnämnden inte har någonting att erinra avseende de av Skolinspektionen
remitterade ansökningarna om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskolor.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 26, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-08 från förvaltningschef och tillförordnad förvaltningsstrateg
– Remiss 2016-02-16 från skolinspektionen
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-15 § 26
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra avseende de av
Skolinspektionen remitterade ansökningarna om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskolor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 32

s. 17 (21)

2016-03-29
Dnr BUN 2016:113.600

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för
fristående grundsärskola
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), över ansökan om godkännande som huvudman för fristående grundsärskola. Yttrandet utgör ett underlag för
Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet med prövningen är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle
medföra påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i kommunen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, och föreslår att barn- och
utbildningsnämnden inte har något att erinra över den från Skolinspektionen
remitterade ansökan avseende godkännande som huvudman för fristående
grundsärskola.
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att behandla ärendet vid dagens sammanträde utan att arbetsutskottet
berett ärendet.
Ordförande Robert Wenglén (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
meddelar Skolinspektionen att nämnden inte har något att erinra över den från
Skolinspektionen remitterade ansökan avseende godkännande som huvudman för
fristående grundsärskola.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-22 från tillförordnad förvaltningschef och förvaltningsstrateg
– Bilaga 1: Befolkning 2014 och prognos 2015-2030 för Lomma kommun och
kommundelarna Lomma och Bjärred
– Bilaga 2: Södra Karstorpskolan, Lomma kommun
– Bilaga 3: Grundsärskola 2015
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet vid
dagens sammanträde utan att arbetsutskottet berett ärendet.
– Barn- och utbildningsnämnden meddelar Skolinspektionen att nämnden inte har
något att erinra över den från Skolinspektionen remitterade ansökan avseende
godkännande som huvudman för fristående grundsärskola.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 33

s. 18 (21)

2016-03-29
Dnr BUN 2016:95.216

Redovisning av befolkningsprognos och godkännande av
lokalbehovsplan 2016
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 för utbildning, kost, kultur och fritid följer befolkningsutvecklingen
och aviserar sådana förändringar som påverkar nämndens lokalbehov i den
lokalbehovsplan som behandlas under våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen
sker under hösten. Planen som omfattar perioden 2016 – 2030 tar också hänsyn
till befolkningstillskott utöver den befolkningstillväxt som är föranledd av
nybyggande.
Förvaltningen har med utgångspunkt i befolkningsprognos för år 2016-2030 tagit
fram ett förslag till lokalbehovsplan 2016, och redogör för ärendet i skrivelse
2016-03-17 från förvaltningschef och utredningschef.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 27, har berett ärendet.
Utredningschef Staffan Friberg föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-17 från tillförordnad förvaltningschef
– Bilaga: Lokalbehovsplan 2016
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-15 § 27
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen avseende
befolkningsprognos för år 2016-2030.

./.

– Barn och utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2016 och översänder
den till kommunstyrelsen för kännedom.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 19 (21)

2016-03-29

BUN § 34

Dnr 2016:16.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson informerar om:
• Statlig ersättning för nyanlända barn- och ungdomar
• Framtida besparingar i Lunds kommun om ca 200 mnkr.
• Malmö stads nyinrättade enhet för kompetensförsörjning
• Enkät till kommunens förskoleföräldrar inför Skolinspektionens besök hösten
2016
• Införandet av vegetariskt alternativ för alla elever i kommunen from ht 2016
• Ambulerande kvalitetsutvecklande kock i skolor och förskolor from 1 april 2016
• Kostenheten startar Instagram-konto
• Cornelia Malm ny rektor på Karstorpskolan Norra
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 35

s. 20 (21)

2016-03-29
Dnr BUN 2016:38.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-15 § 20-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-11 § 4
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 36

s. 21 (21)

2016-03-29
Dnr BUN 2016:86.002

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2016-03-04, ordförande: Beslut om att tidigarelägga barn- och
utbildningsnämndens utskottssammanträde, Dnr: 2016:100.000.
Protokollsanteckning
Lars Carlén (M) önskar få antecknat i protokollet att han ställt frågan om orsaken
till att utskottssammanträdet flyttades, och att han fick beskedet att orsaken var att
ordföranden hade fått förhinder.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

