SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 1 (14)

2016-02-01

Plats

Sammanträdesrum Fladängskolans matsal

Tid

Måndagen den 1 februari 2016, kl. 18.30–20.40

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Cia Barwén (M)
Lars Carlén (S)
Richard Jerneborg (M)
Martin Johansson (M)
Anders Olin (M)
Remco Andersson (L)
Eva-Lotta Grantén (L)
Marie Sand (S)
Fredrik Högberg (S)
Anita Fränninge (M)
Ann-Kristin Leijon (S)

ordförande, §§ 1-9
1:e vice ordförande, §§ 1-9
2:e vice ordförande §§ 1-9
ledamot §§ 1-9
ledamot §§ 1-9
ledamot §§ 1-9
ledamot §§ 1-9
ledamot §§ 1-9
ledamot §§ 1-9
ledamot §§ 1-3
ersätter Charlott Enocson (M) §§ 1-9
ersätter Fredrik Högberg (S) §§ 4-9

Övriga deltagare

Jesper Wiman (M)
Ann-Kristin Leijon (S)

ersättare §§ 1-9
ersättare §§ 1-3

Bo Kristoffersson
Maria Franzén Waljenäs
Staffan Friberg
Magnus Lindvall

förvaltningschef §§ 1-9
nämndsekreterare §§ 1-9
utredningschef §§ 1-9
ekonomisamordnare §§ 1-6

Mats Bauer
Ingegerd Forsberg Holm
Lisbeth Berngarn
Svenjohan Davidsson
Thomas Kvist
Helen Hurtig

områdeschef område Allé § 1
förskolechef område Allé § 1
förskolechef område Allé § 1
områdeschef område Karstorp § 2
områdeschef område Borgeby § 2
Lärarförbundet §§ 1-9

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2016-02-09

Underskrifter

Sekreterare
Maria Franzén Waljenäs
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Lars Carlén
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-02-01
Paragrafer

1-9

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-02-11

Datum när anslaget 2016-03-03
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande

s. 2 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (14)

2016-02-01

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 1 Uppföljning av område Allé
§ 2 Information om omorganisation område Karstorp och Bjärred Norra
§ 3 Information från ordföranden
§ 4 Information från förvaltningen
§ 5 Preliminärt bokslut 2015
§ 6 Yttrande över förslag till reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
7. § 7 Yttrande över förslag till detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred,
Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station)
8. § 8 Yttrande över förslag till senareläggning av byggnation av Lerviks
förskola med sex månader
9. § 9 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 1

s. 4 (14)

2016-02-01
Dnr BUN 2016:13.600

Uppföljning av område Allé
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in skolledningen på område Allé 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 rektor och områdeschef Mats Bauer,
förskolechef Lisbeth Berngarn och förskolechef Ingegerd Forsberg Holm en
redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 2

s. 5 (14)

2016-02-01
Dnr BUN 2016:14.001

Information om omorganisationen av område Karstorp och
Bjärred Norra
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in områdeschef Thomas Kvist och
områdeschef Svenjohan Davidsson för att tillsammans med förvaltningschefen
informera om omorganisationen av område Karstorp och Bjärred Norra.
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschefen tillsammans med
områdescheferna Thomas Kvist och Svenjohan Davidsson en redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 3

s. 6 (14)

2016-02-01
Dnr BUN 2016:15.000

Information från ordföranden
Ärendebeskrivning
Ordförande Robert Wenglén (M) informerar om:





Informationsmöten för föräldrar och allmänhet den 2 mars på
Alfredshällskolan och den 8 mars på Fladängskolan
Ordförandens kommande verksamhetsbesök i förskolor och skolor
Kommundialogerna
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande fokusområden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 7 (14)

2016-02-01

BUN § 4

Dnr BUN 2016:16.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om:























Skolinspektionens kommande inspektion av Lomma kommun
Datumen för skolråd vårterminen 2016 klara
Pågående bokslutsarbete
Reformation av skolornas hemsidor och informationsvägar till föräldrar och
elever
Synkning från scheman till lärplattformen Google Apps for Education
(GAFE)
Utbildningar i Stratsys för rektorer och förskolechefer
Marie Mårtensson ny förskolechef på område Fladäng
Jeanette Wilby ny rektor på Rutsborgskolan
Förslag till kriterier intagningar till förskoleklass
Försöksverksamheten med rekryteringsbonus startad
Ansökningar avseende Kulturrådets Skapande skola-bidrag för år 2016-2017
Heldagar med rektorer och förskolechefer (för samsyn och samarbete)
Sociala medier som kommunikationsverktyg
Inrättande och marknadsföring av MFF-fotbollsakademi
Införandet av iPads i förskolan och Chromebooks på mellanstadiet
Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) i låg- och mellanstadiet, spridning i
kommunen
Kodning och progammering i skolan
Fördelning av medel för nyanlända mellan förvaltningar
Organiseringen av skolgång för nyanlända
Barnens bästa och Resurscentrum, samarbete och program
Översyn grundpeng/elevpeng inför 2017
Förstelärarträffar

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 5

s. 8 (14)

2016-02-01
Dnr BUN 2016:17.042

Preliminärt bokslut 2015
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av kommunfullmäktige
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.
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Bo Kristoffersson och
ekonomisamordnare Magnus Lindvall en muntlig redogörelse för preliminärt
bokslut 2015.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-01-19, § 5, har berett ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 6

s. 9 (14)

2016-02-01
Dnr BUN 2015:284.003

Yttrande över förslag till reviderat reglemente för barn – och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente. Vid beredning
av ärendena har kommunledningskontoret kunnat konstatera att ändringar i
lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en
tydligare och gemensam struktur och liknade regler i vissa fall vore en fördel.
Kommunledningskontoret har översänt förslag till reviderat reglemente för barnoch utbildningsnämnden, i vilket ändrad lagstiftning beaktas och hänsyn tagits till
behovet av förtydligande och likriktning.
Barn- och utbildningsnämnden bereds tillfälle att till kommunstyrelsen komma in
med yttrande över kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för
nämnden.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-01-19, § 6, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-11-25 från förvaltningschef och utredningschef
– Remiss 2015-11-16 från kommunstyrelsen
– Skrivelse 2015-11-12 från kanslichef: Förslag till reviderat reglemente för
kultur- och fritidsnämnden
– Bilaga till skrivelse 2015-11-12
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2016-01-19, § 6
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra mot förslaget till
anpassningar av nämndens reglemente.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 7

s. 10 (14)

2016-02-01
Dnr BUN 2015:290.019

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för området Bjärred 48:1 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station).
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att området vid Bjärred saltsjöbad
prövas för naturändamål inför bildandet av naturreservat, att befästa befintlig
idrottsanläggning samt att pröva markens lämplighet för centrumverksamhet för
området vid Bjärred station.
Planförslaget innefattar allmän platsmark i form av natur, huvud- och lokalgata,
park samt kvartersmark i form av centrumverksamhet, idrottsanläggning och
teknisk anläggning.
Planområdet ligger i södra delen av Bjärred och utgörs av Bjärred saltsjöbad samt
området kring stationen.
Förvaltningen har kommit in med ett förslag till yttrande över detaljplanen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-01-19, § 7, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-12-07 från förvaltningschef och utredningschef
– Skrivelse 2015-11-26 från planeringsavdelningen
– Förslag till detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun
(Bjärred saltsjöbad och station)
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2016-01-19, § 7
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden överlämnar följande yttrande till
kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden ser att området vid Bjärred saltsjöbad erbjuder goda möjligheter för rekreation och ser därför positivt på att området blir naturreservat. Barn- och utbildningsnämnden ser också positivt på att de verksamheter som idag bedrivs i Stationen i
Bjärred flyttar till centralt belägna lokaler i kommundelen. En sådan omlokalisering innebär
ökad tillgänglighet till aktuella verksamheter.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 11 (14)

2016-02-01

BUN § 7 (forts.)

Barn- och utbildningsnämnden har, utöver yttrandet ovan, ingenting att erinra mot förslaget
till detaljplan för området Bjärred 48:1 m fl i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad
och station).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 8

s. 12 (14)

2015-12-01
Dnr 2016:19.042

Yttrande över förslag till senarelagd byggnation av Lerviks
förskola med sex månader
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har behandlat hemställan om omfördelning av
investeringsmedel under 2016 och 2017 samt ökning av investeringsram för 2018
avseende skolor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under
förutsättning av yttrande från barn- och utbildningsnämnden, besluta senarelägga
byggnation av Lerviks förskola med sex månader (KS § 11/16). Senareläggningen
innebär att etableringstidpunkten för Lerviks förskola blir höstterminen 2018.
Tidigare ställningstaganden
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat beställa förskola, motsvarande 8
avdelningar – Lerviks förskola – för att tillgodose de långsiktiga lokalbehoven av
förskoleavdelningar i södra kommundelen (BUN § 19/15).
Förskolans 8 avdelningar avser att inrymma:
Strandpaviljongens förskola (Paviljonger - 4 avdelningar)
Båtens förskola (2 avdelningar - Barn- och utbildningsnämnden har konstaterat att
förskolan inte är optimal ur driftsekonomisk synpunkt)
Ängshagens montessoriförskola jämte lokaler för familjedaghem och öppen
förskola (2 avdelningar - Pilängsområdet)
Nämnden noterar, i sin lokalbehovsplan, att när Lerviks förskola, med 8
avdelningar, är klar att tas i bruk kan aktuella paviljonger samt de lokaler där
båtens förskola finns sägas upp. (BUN § 46/15 samt BUN § 117/15).
Förvaltningen ser att verksamheten i Båtens förskola kommer att flyttas till
Karstorpsområden redan under sommaren 2016.
När det gäller befolkningsutvecklingen har nämnden, i sin lokalbehovsplan,
noterat att befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 1 – 5 år för år 2015
visar en ökning av antalet barn mellan åren 2015 och 2016. Härefter visar
prognosen en trend med ett minskat antal barn fram till år 2030 (BUN § 46/15
samt BUN § 117/15).
Tekniska förvaltningens har tidigare angivit färdigställandetidpunkt för Lerviks
förskola till vårterminen 2018 (BUN § 46/15 samt BUN § 117/15).

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 13 (14)

2015-12-01

BUN § 8 (forts.)

Yttrande från förvaltningen
Etableringen av Lerviks förskola innebär att en del av den förskoleverksamhet som i dag finns i
paviljonger samt den verksamhet som för närvarande finns i Båtens förskola kan samlas i en
förskola. Lerviks förskola kommer såtillvida att ta emot barn som redan i dag finns i
kommunens förskolor.
Förvaltningen noterar att befolkningsprognosen visar en viss ökning av antalet barn i ålder 1 –
5 år mellan åren 2015 och 2016. Befolkningsprognosen visa härefter en minskning av antalet
barn. Den ökning som noterats mellan åren 2015 och 2016 har nämnden, i sin lokalbehovsplan,
bedömt kunna rymmas inom befintliga lokaler.
Inom berörd förskoleverksamhet bedöms en senareläggning av byggnationen med sex månader
och en ändring av etableringstidpunkten till höstterminen 2018 inte innebära problem, under
förutsättning att förskolan fortsatt har tillgång till verksamhetslokaler.
Förvaltningen ser därför inte något hinder för att tillstyrka senareläggning av byggnation med
sex månader, i enlighet med kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, och att
etableringstidpunkten för Lerviks förskola ändras till höstterminen 2018.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-01-19, § 8, och 2016-02-01, §
9, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-01-22 från förvaltningschef och utredningschef
– Skrivelse 2016-01-26 från samhällsbyggnadschef och fastighetschef till tekniska
nämndens arbetsutskott
– Skrivelse 2016-01-19 från ekonomichefen till kommunstyrelsen
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2016-01-19, § 8
– Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-18, § 7
– Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-20, § 11
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn och utbildningsnämnden tillstyrker att byggnationen av Lerviks förskola
senareläggs med sex månader och att etableringstidpunkten ändras till
höstterminen 2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 9

s. 14 (14)

2016-02-01
Dnr BUN 2016:38.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2015-12-15 § 117-122
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2016-01-19 § 1-8
Skolinspektionen 2015-11-19: Beslut avseende anmälan om bristande stöd till
grundskoleelev vid Bjärehovskolan i Lomma kommun
Skolinspektionen 2016-01-12: Beslut om skolsituationen för en elev vid
Rutsborgskolan i Lomma kommun
Skolinspektionen 2016-01-13: Beslut avseende anmälan om bristande stöd till
elev i grundsärskolan i Lomma kommun
Skolinspektionen 2015-11-17: Kommunicering av anmälan om bristande stöd till
grundskoleelev vid Bjärehovskolan i Lomma kommun
Skolverket 2015-12-11: Beslutsmeddelande avseende statsbidrag för Lärarlyftet
höstterminen 2015
Skolverket 2015-12-17: Utbetalning av beviljade bidrag för lågstadiesatsningen
läsåret 2015/16
Skolverket 2015-12-08: Beslutsmeddelande avseende statsbidrag för omsorg på
obekväm tid 2015
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

