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Sammanträdesrum Flädie, kommunhuset i Lomma

Tid

Tisdagen den 30 augusti 2016, kl. 18.30–20.20
Ajournering kl. 19.34–19.43
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Lena Wahlgren (M)
Lars Carlén (S)
Richard Jerneborg (M)
Charlott Enocson (M)
Anders Olin (M)
Fredrik Högberg (S)
Anita Fränninge (M)
Jesper Wiman (M)
Carin Andersson (L)
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ledamot §§ 68-74
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ersätter Robert Wenglén (M) §§ 68-74
ersätter Martin Johansson (M) §§ 68-74
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ersätter Eva-Lotta Grantén (L) §§ 68-74
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ersätter Fredrik Högberg (S) §§ 72-74
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Lennart Badersten (M)
Susanne Borgelius (M)
Ann-Marie Lundberg (MP)

ersättare §§ 68-74
ersättare §§ 68-74
ersättare §§ 68-71

Bo Kristoffersson
Maria Franzén Waljenäs
Staffan Friberg
Magnus Lindvall

förvaltningschef §§ 68-74
nämndsekreterare §§ 68-74
utredningschef §§ 68-74
ekonom §§ 68-70

Helen Hurtig
Ragnar Andrée

Lärarförbundet §§ 68-74
Lärarnas riksförbund §§ 68-74

Utses att justera

Anna-Karin Åkerman
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Underskrifter
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Maria Franzén Waljenäs
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Lena Wahlgren
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Anna-Karin Åkerman
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1. § 68 Ekonomisk uppföljning avseende januari-juli 2016
2. § 69 Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget 2017 samt plan för
ekonomin 2018-2019
3. § 70 Förtydligande av tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg
4. § 71 Uppdrag till förvaltningen avseende utredning av inrättande av
familjecentral
5. § 72 Information från förvaltningen
6. § 73 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
7. § 74 Anmälan av delegationsbeslut
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-juli 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, kvartalsrapport och delårsrapport 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 2016-08-16, § 59, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-juli 2016
– Barn- och utbildningsnämnden, månadsrapport, period: 2016-01 – 2016-07,
Driftnetto och investeringar
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-16 § 59
Nämndens handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson föredrar ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget 2017 samt
plan för ekonomin 2018-2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog beslut om preliminära ramar 2016-03-30, § 48, för åren
2017-2019. Respektive nämnd har därefter vid budgetdialogen i april, presenterat
vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom större
utmaningar på längre sikt fram till år 2030. Vid budgetdialogen lyftes även fram
vilka områden som ska prioriteras och vilka verksamheter som kan effektiviseras
och/eller omprövas.
Kommunstyrelsen har 2016-05-18, § 102, fastställt ramar för år 2017 och
planeringsramar för åren 2018-2019.
Nämnderna ska, senast 2016-09-01, lämna budgetförslag inom ram. Budgeten
behandlas av kommunstyrelsen 2016-10-26, och kommunfullmäktige fastställer
budgeten 2016-11-17.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-16, § 60, och 2016-08-23,
§ 65, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-22 från förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Förslag till verksamhetsförändringar och finansiering budget 2017
– Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: För- och
grundskoleverksamhet
– Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: Gymnasieskola
och vuxenutbildning
– Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: Kostverksamhet
– Driftkalkyl: Driftkostnad 2017 Karstorp N, driftkostnad 2017 Strandskolan,
driftkostnad 2018 Lerviks förskola och driftkostnad 2019 Pilängsområdet
– Yrkanden från fackliga organisationer till KS och BUN med anledning av
budgetberedning inför 2017-års budget
– Lärarförbundets yrkanden med anledning av förändringarna i förslaget till
budget 2017
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-23 § 65
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-16 § 60
Nämndens handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och ekonom Magnus Lindvall föredrar
ärendet för nämnden.
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Överläggning
Ordförande Lena Wahlgren (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
godkänner arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämndens budget
2017 samt plan för ekonomin 2018-2019.
Ordföranden yrkar vidare att stycket avseende medel till fortbildningsdagen
Inspiration Lomma stryks från avsnittet Genomförda och planerade
effektiviseringar, och medlen flyttas över till omprioriteringar/effektiviseringar.
Ordföranden yrkar dessutom att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att
konstatera att man kommer att återkomma till nämndens slutgiltiga budgetförslag
efter fullmäktiges antagande av budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska begära att
kommunens intäkter och kostnader justeras så att följande kostnader kan täckas:
– För att påbörja en utveckling i linje med Skolverkets rekommendationer
avseende storleken på barngrupperna i förskolan ska barn- och
utbildningsnämndens budget utökas med 4 mnkr
– Resurscentrum ska kompenseras med ytterligare 1,5 mnkr
– Prisuppräkningar och kostnadsökningar för externa placeringar i fristående föroch grundskola, gymnasieskola/vuxenutbildning och särskola ska kompenseras
med 4 mnkr
– Kostnader för inventarier i samband med nybyggnation av Karstorpskolan N
och Strandskolan ska finansieras med 2,2 mnkr utöver ramen
– Kostnader för ensamkommande skolungdomars skolgång ska kompenseras med
2,4 mnkr
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 19.34–19.43.
Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordförande Lena Wahlgren
(M) att hon först avser ställa proposition om bifall respektive avslag på sitt
yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämndens
budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019.
Därefter meddelar ordföranden att hon sedan avser ställa proposition om bifall
respektive avslag på sina ändrings- och tilläggsyrkanden.
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Ordföranden meddelar sedan att hon slutligen avser ställa proposition om bifall
respektive avslag på samtliga delar av Lars Carléns tilläggsyrkande.
Denna propositionsordning godkänns.
Ordföranden ställer först proposition om bifall respektive avslag på sitt eget
yrkande om att godkänna arbetsutskottets förslag till budget för barn- och
utbildningsnämnden 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019, varefter nämnden
bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall respektive avslag på sitt
ändringsyrkande, varefter nämnden bifaller det.
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall respektive avslag på sitt
tilläggsyrkande, varefter nämnden bifaller det.
Slutligen ställer ordföranden proposition om bifall respektive avslag på samtliga
delar av Lars Carléns (S) tilläggsyrkande, varefter nämnden avslår det.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden upprättar förslag till barn- och
utbildningsnämndens budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 20182019 i enlighet med bilaga.
Bilaga A, B, C, D, E, F.
– Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att man kommer att återkomma till
nämndens slutgiltiga budgetförslag efter fullmäktiges antagande av budget 2017
samt plan för ekonomin 2018-2019.

./.

Reservation
Lats Carlén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Bilaga G.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förtydligande av tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-12-01, § 129, bland annat beslutat
fastställa regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Lomma kommun. Dessa regler och tillämpningsföreskrifter
gäller från och med 2016-02-01.
Tillämpningsföreskrifterna är utformade utifrån skollagen (2010:800), 8 kap 15§,
vilket innebär att barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget
hem som möjligt och att skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares
önskemål, i första hand. Föreskrifterna anger de turordningsregler som därefter
gäller för fördelning av platser på förskolor.
Av föreskrifterna framgår att förskolechefen vid placeringsbeslut har rätt att
beakta barngruppernas sammansättning. Likställighetsprincipen i kommunallagen
kräver att särbehandling inte sker annat än på saklig och objektiv grund. Åldersgrupper vid förskolan är en sådan objektiv och saklig grund som tillämpas vid
placeringsbeslut.
Förvaltningen föreslår därför att tillämpningsföreskrifterna förtydligas, i detta
avseende, på så sätt att tillägg görs under rubriken ”Förskoleplacering/familjedaghemsplacering”, sjätte stycket, tredje meningen enligt följande:
”Vid placering beaktas även barngruppernas storlek och sammansättning.
Åldersgrupperingar vid förskolan är en sådan saklig och objektiv grund för
placeringsbeslut. Det är förskolechefen vid respektive förskola som beslutar om
placering.”
Tillägg föreslås vidare göras under rubrikerna ”Omplacering” och ”Syskonförtur”,
enligt följande:
”Placeringsbeslut fattas utifrån åldersgrupperingar vid förskolan.”
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-16, § 61, har berett ärendet.
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Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-10 från kanslichef och förvaltningschef
– Bilaga: Förslag till reviderade ”Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg”
– Gällande ”Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg”

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderade ”Tillämpningsföreskrifter
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” i enlighet med bilaga. De
reviderade tillämpningsföreskrifterna skall gälla från och med 2016-10-01, varvid
nu gällande föreskrifter upphör att gälla.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppdrag till förvaltningen avseende utredning av inrättande av
familjecentral
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2015-09-01, § 64, i samband med beslutet om att
fastställa förslag till budget för socialnämnden 2016 samt plan för ekonomin
2017-2018, att uppdra åt socialförvaltningen att i samråd med barn- och
utbildningsnämnden, internt, och Region Skåne, extern, utreda förutsättningarna
och kostnad för att i kommunen öppna en familjecentral.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-23, § 66, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-23 § 66
– Socialnämndens protokoll 2015-09-11 § 64
Överläggning
Ordförande Lena Wahlgren (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden, i
enlighet med arbetsutskottets förslag, ska besluta att uppdra till förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid att bistå socialförvaltningen i utredningen av föroch nackdelar med ett inrättande av familjecentral i Lomma kommun.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att uppdra till
förvaltningen att utreda frågan huruvida ett inrättande av en familjecentral i
Lomma kommun skulle gynna barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition om bifall respektive avslag på sitt yrkande
om bifall till arbetsutskottets förslag, varefter nämnden bifaller det.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall respektive avslag på Lars
Carléns yrkande, varefter nämnden avslår det.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid att bistå socialförvaltningen i utredningen av för- och nackdelar
med ett inrättande av familjecentral i Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson informerar om:
• Inspiration Lomma 15/8
• Start av MFF:s fotbollsakademier i Lomma och Bjärred
• Lärstämma 29/9 och förvaltningens verksamhet
• Tvist med Montessori om tilläggsbelopp
• Vidaredelegation av beslut avseende skolskjuts flyttad från rektorer till
tjänsteman på förvaltningen
• Information om hantering av personuppgifter framtagen till vårdnadshavare,
elever och personal
• Skolinspektionens inspektion av Lomma kommun i januari 2017
• Ny storsatsning på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Lomma kommun
kommer ta emot 30 lärarstudenter i förskolan och 75 i grundskolan, kick-off
kommer att ske den 3 oktober
• ”Kängurumatte”
• 19 + 5 extratjänster i välfärden på för- och grundskolorna i Lomma kommun
• Rekryteringsbonus gällande totalt 14 tjänster (3 fritidspedagoger, 3
förskolelärare och 8 lärare)
• För närvarande saknas18 förskolelärare i Lomma kommun
• Alla mellanstadielärare utbildade i IKT och interaktiva läromedel
• Fortbildning barnskötare till förskolelärare
• Återvinningskärl/källsortering i alla verksamheter
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-06-14 § 56
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-16 § 57-64
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-23 § 65-66
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-09 § 44
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-09 § 48
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-09 § 51
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-09 § 59
Lomma kommuns revisorer 2016-06-22: Kallelse årlig
granskning/ansvarsutkrävande
Skolinspektionen 2016-06-15: Beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Consensum
Gymnasieskola i Lunds kommun, dnr: 2016:60.612
Skolinspektionen 2016-06-20: Beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och
fritidshem vid Pusselbiten Lomma i Lomma kommun, dnr: 2016:54.605
Skolinspektionen 2016-06-20: Beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående grundsärskola vid Pusselbitens
särskola Lomma i Lomma kommun, dnr: 2016:54.605
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2016-06-16, förvaltningschef: Beslut om vidaredelegation
Delegationsbeslut 2016-06-07, förvaltningschef: Delegering av
arbetsmiljöuppgifter för montage, drift, underhåll av elanläggningar inom
utbildningsverksamhetens ansvarsområde, Lomma kommun
Delegationsbeslut 2016-06-07, förvaltningschef: Delegering av
arbetsmiljöuppgifter för montage, drift, underhåll av elanläggningar inom
utbildningsverksamhetens ansvarsområde, Lomma kommun
Delegationsbeslut 2016-06-10, förvaltningschef: Delegering av
arbetsmiljöuppgifter, dnr: 2016:168.002
Delegationsbeslut 2016-06-10, förvaltningschef: Delegering av
arbetsmiljöuppgifter, dnr: 2016:168.002
Delegationsbeslut 2016-06-29, tjänsteförrättande förvaltningschef: Beslut om
befrielse från barnomsorgsavgift enligt delegation 2:5, dnr: 2016:22.040
Delegationsbeslut 2016-06-27: tjänsteförrättande förvaltningschef: Yttrande i
anledning av överklagande av barn- och utbildningsnämndens i Lomma kommuns
beslut den 23 maj 2016 beträffande förskoleplacering, Mål nr 6713-16 Avd. 3,
dnr: 2016:146.606
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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