SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (16)

2013-10-15
Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma
Tisdagen den 15 oktober 2013, kl. 17.00 -18:40
Kristina Kinnman-Starck (M)
ordförande
Yvonne Andreasson (FP)
vice ordförande
Mozghan Zachrisson (M)
ledamot
Richard Jerneborg (M)
ledamot
Lars Carlén (S)
ledamot

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Plats
Tid
Beslutande

Övriga deltagande

Eva Albihn
Kerstin Ferbas
Mattias Fyhr
Staffan Friberg
Magnus Lindvall

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Lars Carlén

förvaltningschef
utbildningschef
nämndsekreterare
utredningschef § 67-68
ekonomisamordnare §67-69

Kommunhuset i Lomma, 2013-10-22
Sekreterare
Ordförande

Justerande

__________________________ Paragrafer 67-76
Mattias Fyhr
__________________________
Kristina Kinnman-Starck
__________________________
Lars Carlén
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-15

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2013-10-24

Underskrift

_____________________________________

Datum för anslags
nedtagande

2013-11-15

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUNAU § 67

s. 2 (16)

2013-10-15
Dnr BUN 2013:58.600

Taxa för uthyrning av skollokaler
Ärendebeskrivning
Under 2012 beslutade kommunstyrelsen att införa ett nytt internhyressystem. Systemet innebär bland annat att kostnaderna för lokaler i kommunens verksamhet
förs ut på respektive förvaltning, och att ramen för 2013 täcker de nuvarande
kostnaderna. För 2014 och 2015 kommer ramen att minskas med 500 tkr per år,
sammanlagt 1 mnkr. Detta för att motivera verksamheten att, på olika sätt, hålla
sina lokaler tillgängliga för föreningar och privatpersoner, på tider där det inte
kolliderar med ordinarie verksamhet. På så sätt skulle verksamheten kunna skaffa
sig extra intäkter för att kompensera den minskade ramen, och allmänheten skulle
kunna få ökad tillgång till lokaler för olika ändamål.
Kommundirektör Jan Sohlmér fick i samband med beslutet om nytt internhyressystem i uppdrag att aktivt arbeta med denna så kallade incitamentsdel. Det visar sig
dock att nuvarande taxa för lokaler ger vissa föreningar undantag från avgift, vilket innebär att användandet av till exempel skollokaler blir helt kostnadsfritt och
därmed inte skapar de incitament som efterlystes. Av den anledningen behöver
nuvarande taxa ses över och ändras i vissa delar.
Kommundirektören har gett förvaltningschef Eva Albihn i uppdrag att ta fram ett
förslag till revidering av gällande lokaltaxa, så att det ger de incitament för lokaluthyrning som avsågs i internhyresbeslutet. I utredningen ligger fokus på uthyrning av kommunala lokaler. Detta innebär att idrottsplatser inte omfattas av
materialet.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet 2013-08-27 § 79 återremitterat ärendet till förvaltningen för förtydligande. Vid nämndens sammanträde
2013-09-17 § 96 beslutade man att föreslå kommunfullmäktige revidering av nuvarande taxa L.33 för uthyrning av skollokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-25 § 189 återremitterade ärendet till
barn- och utbildningsnämnden för ”harmonisering av taxan med kostnadsnivån
för hyra av lokaler i övrigt, i kommunen och närliggande kommuner, i syfte att nå
en högre nyttjandegrad”.
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-25 § 189
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Taxa för uthyrning av skollokaler forts.
Utskottets handläggning
Förvaltningschefen och utredningschefen informerar utskottet om ärendet och beträffande återremissen.
Utskottet diskuterar alternativa nivåer av taxesättning med utgångspunkt i kommunstyrelsens återremiss, vilka kan utgöra underlag för revidering av förslaget.
Utskottets beslut
– Överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BUNAU § 68

Dnr BUN 2013:119.216

Uppföljning av lokalbehovsplan 2013
Ärendebeskrivning
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Med utgångspunkt i denna analys förordar barn- och
utbildningsnämnden inriktning för lokalutveckling i kommunens förskolor skolor
samt inom kostverksamheten och anger behov om tidpunkt för färdigställande av
aktuella åtgärder.
År 2011 har kommunstyrelsen har, efter barn- och utbildningsnämndens handläggning av lokalbehovsplanen, tagit ställning till ett omfattande utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboende med mera i kommunen – ”Lomma investerar för framtiden”. Sedan år 2012 är investeringsprogrammet en del av det
bostads- och markförsörjningsprogram som kommunstyrelsen fastställer.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar
som påverkar nämndens lokalbehov i de lokalbehovsplan som behandlas under
våren. Uppföljning av denna lokalbehovsplan sker under hösten. I uppföljningen
av lokalbehovsplan belyses aktuell projektplanering i förhållande till den tidplan
barn- och utbildningsnämndens analys av befolkningsprognosen givit vid handen
och kommenteras arbetet med de olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan initierat. De tidpunkter
för färdigställande som anges i bilagan följer tekniska förvaltningens bedömning
avseende respektive projekt.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen bedömer att de lokalbehov som befolkningsprognosen föranleder,
kan tillgodoses genom de förslag som föreliggande plan presenterar. Denna bedömning bygger på att föreslagna lokalanpassningar/utbyggnader medger att aktuella lokaler kan tas i bruk vid de tidpunkter som planen pekar på samt att befintliga lokaler kan nyttjas. Tidpunkten för avveckling av paviljonger i båda
kommundelarna redovisas. Förvaltningen vill dock peka på ytterligare strategiska
utredningsområden som särskilt skulle behöva utredas för framtiden - Pilängsområdet, Resurs- och lärcentrums lokaler samt förskolan i södra kommundelen. I det
investeringsprogram kommunstyrelsen fastställt anges Bjärehovsområdet när det
gäller framtida utveckling.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-10-11 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Bilaga Uppföljning av lokalbehovsplan - Problematisering
– Bilaga Uppföljning av lokalbehovsplan - Projekt
– Bilaga Uppföljning av lokalbehovsplan – Tidplan 2013-11-05
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Uppföljning av lokalbehovsplan forts.
Utskottets handläggning
Förvaltningschefen och utredningschefen informerar om ärendet och förvaltningens
överväganden.
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en övergripande utredning som belyser föreslagna överväganden enligt tjänsteskrivelsen
beträffande Pilängskolan, Resurs- och lärcentrum, Förskolan, Pilängsområdet och
Bjärehovsområdet, bedömer kostnader för att genomföra de olika alternativen
samt ger förslag till möjlig tidpunkt för färdigställande.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2013-10-15
Dnr BUN 2013:97.42

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Information föreligger avseende ekonomisk uppföljning fram till och med 201309-31.
Beslutsunderlag
– Månadsrapport 2013-10-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Utskottets handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen informerar nämnden om den ekonomiska månadsrapporten.
Yrkanden
Lars Carlén (S) yrkar att rapporten efter godkännande av nämnden, ska översändas till kommunstyrelsen.
Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar att föreslå att nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet för att få budgeten i balans.
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.
– Uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet för att få budgeten i balans.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Justering av bidrag till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och
fritidshem för 2013
Ärendebeskrivning
Kommunens budget för verksamheten 2013 ligger till grund för bestämningen av
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget fastställs
per kalenderår. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
I princip ska alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå. Kommunens val av organisationsform ska inte påverka bidraget storlek.
Grundbeloppet avser ersättning för:
1. Undervisning - omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem.
2. Läromedel och utrustning - pedagogiskt material och utrustning, lek- och
lärprodukter för förskola och fritidshem.
3. Elevvård och hälsovård - gäller ej förskola, fritidshem och förskoleklass.
4. Måltider
5. Administration - en schablon på 3 %.
6. Moms - en schablon på 6 %.
7. Lokalkostnader - baserat på kommunens genomsnittskostnad, eller i undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnader.
Kommunen ska kunna redovisa hur bidraget räknats ut, samt att och hur alla
nämnda kostnader ingår.
Kommunen har vid översyn av verksamhetens kostnader kommit fram till att ersättningen för undervisning behöver justeras. Barn- och utbildningsnämnden har i
beslut från kommunstyrelsen 2013-06-19 (KS § 118) tillförts 3 mnkr i ökade anslag. Av anslaget avser 1 mnkr kostnader för svenska som andra språk för nybörjare, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning riktad till
nyanlända elever. Resterande 2 mnkr avser ökat anslag under året till grundskolan
och därför behöver ersättningen till fristående grundskolor justeras.
Förvaltningen föreslår att bidrag, beräknade enligt anvisningar, justeras för 2013
enligt nedan (tidigare beslutat belopp 2013 inom parentes):
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Justering av bidrag till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och
fritidshem för 2013 forts.
Grundbelopp, kronor:
Förskola:
Barn 1 - 2 år
Barn 1 – 2 år
Barn 3 år
Barn 3 år
Barn 4 - 5 år
Barn 4 – 5 år

heltid
15 timmar/vecka
heltid
15 timmar/vecka
heltid
15 timmar/vecka

Nytt belopp
efter omräkning
132 900
61 100
101 000
48 800
99 900
60 400

Tidigare beslutat
belopp 2013
(132 900)
(61 100)
(101 000)
(48 800)
(99 900)
(60 400)

Förskoleklass:
Förskoleklass 15 tim/vecka
Förskoleklass fritidshem

39 700
47 100

(39 700)
(47 100)

Grundskola:
Skolår 1 – 3
Skolår 4 – 6
Skolår 7 – 9

56 000
62 500
82 100

(55 300)
(61 700)
(81 100)

Fritidshem:
Skolår 1 – 2
Skolår 3
Skolår 4 – 6

44 600
42 000
21 500

(44 600)
(42 000)
(21 500)

Tilläggsbelopp:
Ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda barn/elever och fastställs i varje enskilt fall, efter ansökan från den enskilda förskolan/grundskolan.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-10-10 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2013 justera bidrag till
fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem i enlighet med
förslaget ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2013-10-15
Dnr BUN 2013:149.600

Nämndsplan – yttrande från KSAU
Ärendebeskrivning
Nämndsplanen är grundad i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014”, fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-09. De politiska målen som anges i
nämndsplanen ska följa de fastställda målen och riktlinjerna beslutade av kommunfullmäktige. Nämndsplanen utgör i sin tur underlag för verksamhetsplanerna
och i dessa planer framgår hur de olika verksamhetsområdena verkställer de
kommunala målen. En nämndsplan ska upprättas inför varje år och ska ange vad
som ska åstadkommas och när i tiden och när målen förväntas uppfyllas inom
budgetperioden. I dessa arbetsplaner framgår hur de olika ansvarsområdena verkställer de kommunala målen. Målen i planen berör områdena kostverksamhet och
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-05-28 § 61 upprättat förslag till nämndsplan som enligt styrsystemet ska översändas till kommunstyrelsen för hörande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09 § 203 har beslutat att lämna följande yttrande som beslutsförslag till kommunstyrelsen:
– Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i
nämndsplanen skall uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för
verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget skall genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån
vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett
par områden som bör utvecklas i samband med framtagande av
nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
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Nämndsplan – yttrande från KSAU forts.
– Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras
för att man skall ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I
årets planer görs detta i varierande grad.
– I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och
riktlinjerna som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
– Barn- och utbildningsnämnden uppmanas överväga att skärpa målet
”Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna
när det gäller mätning enligt meritvärdet”.
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag 2013-10-19 § 203 kommunstyrelsens arbetsutskott
Utskottets handläggning
Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar att nämndsmålet justeras till ”Kommunen ska
placera sig bland de 15 högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt
meritvärdet”.
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, justeras nämndsmålet till ”Kommunen ska placera sig
bland de 15 högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet”
enligt Sveriges kommuners och landstings Öppna jämförelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Verksamhetsplan 2014
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2013-05-28 BUN § 61,
fastställt nämndsplan för år 2014.
Redan i arbetet med nämndsplanen för år 2014 har barn- och utbildningsnämnden
kopplat samman nämndsmål med verksamhetsmål och visat genom vilka nyckeltal uppföljning av målen ska ske. Verksamhetsmålen ska, enligt kommunens styrsystem, föreläggas nämnden för hörande och därefter fastställas av förvaltningschef. Förvaltningen önskar därför att barn- och utbildningsnämnden kompletterar
tidigare beslut om fastställande av nämndsplan för 2014, med godkännande av
verksamhetsplan samt nyckeltal/uppföljning för 2014.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-09-19 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Bilaga Förslag till Verksamhetsplan och nyckeltal: Förskola, grundskola, gymnasieskola och kost 2014
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över Verksamhetsplan 2014
samt nyckeltal/uppföljning för 2014 enligt bilaga.
Bilaga
____________________________________________
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Demokratidagen 2013
Ärendebeskrivning
Den politiska styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog beslutade
att den 18 september 2013 skulle Lomma kommun arrangera en demokratidag för
samtliga elever i årskurs 9. Eleverna bjuds in för att diskutera och lösa de frågeställningar som nämnderna har formulerat.
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2013-04-03 (KS § 54) uppdragit åt
samtliga nämnder i Lomma kommun att formulera en frågeställning för eleverna
att svara på. Efter förslag från utvecklingschefen ska frågeställningen vara:
– en verklig problemställning där svaret inte är bestämt i förväg
– konkret och tydlig
– lösningen ska vara möjlig att realisera innan terminsslutet våren 2014
Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-07 (BUN § 53) delegerade till arbetsutskottet att besluta i ärendet om formulering av frågeställning. Arbetsutskottet
2013-05-21 (BUNAU § 33) beslutade att frågeställning till demokratidagen 2013
är Hur kan flexibel skoltid under en skoldag se ut?
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-03-26 (BUN § 28) att uppdra åt
förvaltningen att genomföra en utredning kring flexibel skoldag. Det var i syfte att
utreda hur schemaläggningen av lektionerna tidsmässigt kan spridas ut över en
skoldag.
Styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog önskar att nämnderna
under slutet av 2013 återkopplar tillbaka till eleverna de synpunkter och förslag
som kommer från elevernas diskussioner under demokratidagen.
Från barn- och utbildningsnämnden deltog på demokratidagen ungdomsombudet
Richard Jerneborg (M) och som tjänstemannarepresentanter deltog ungdomsombuden Cecilia Jönsson och ersättaren Ann Browall.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-10-14 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Godkänner rapporten och införlivar synpunkterna och förslagen som underlag i
förvaltningens utredning som barn- och utbildningsnämnden 2013-03-26 (§ 28)
uppdragit åt förvaltningen att genomföra.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av Information/regler för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg (familjedaghem)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i barn- och utbildningsnämnden reglemente 1 § angett att
nämnden fullgör kommunens uppgifter inom den offentliga förskoleverksamheten
och skolbarnomsorgen. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och fritidsverksamheten är reglerad i skollagen (SFS 2010:800), främst 8-9, 14 kap.
De nuvarande reglerna för ansökan till, placering på och nyttjande av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är i behov av revidering. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har under året förändrat administrationen för barnomsorg och skapat en e-tjänst för barnomsorgen. Denna service kommer på sikt
att ersätta tidigare blanketter för exempelvis ansökan om plats, ändring av schema, ändrad inkomst och uppsägning av plats inom barnomsorgen. Den nya tjänsten innebär att reglerna behöver anpassas för det nya e-tjänstsystemet och att en
del förtydliganden i informations- och regelsamlingen är nödvändiga.
En ytterligare orsak till revidering av regelsamlingen är för att införa ett nytt
stycke om syskonförtur. Det föreslås gälla vid ansökan om förskoleplats då ett
barn som redan har förskoleplats vars syskon ansöker till samma förskola ges förtur i mån av plats.
På grund av de ovan anförda anledningarna föreslår förvaltningen för utbildning,
kost, kultur och fritid att ”Information/regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg(familjedaghem)” revideras enligt bilaga.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-10-10 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Bilaga ”Information/regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)”
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden reviderar ”Information/regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg(familjedaghem)” och fastställer den enligt bilaga
samt att reglerna träder i kraft 2014-01-01.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

s. 14 (16)

2013-10-15

BUNAU § 74

Dnr BUN 2013:

Sammanträdestider 2014
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2014. Förslaget
utgår från planeringen för 2013 men har justerats och anpassats utifrån tidplanen
för inlämning av ekonomiska rapporter och sammanträden för kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges
gruppmöten. Hänsyn har även tagits till skollov.
Förslaget innebär följande mötesdagar:
Arbetsutskottet:14 januari, 11 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 18 november och 16 december.
Utskottssammanträdena börjar kl. 17.00
Barn- och utbildningsnämnden: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 1 april, 15 april,
3 juni, 2 september, 16 september, 21 oktober och 2 december.
Nämndssammanträdena börjar kl. 19.00
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider för 2014.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUNAU § 75

s. 15 (16)

2013-10-15
Dnr BUN 2013:281.600

Fyllnadsval ungdomsombud
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska arbeta för att utveckla barn- och
ungdomsdialogen ur ett medborgarperspektiv. En styrgrupp har bildats med uppdrag att dels formulera vad kommunen vill uppnå med barn- och ungdomsdialogen samt att vara startmotor till att processen drar igång för att uppnå dessa mål.
Som ett led i detta arbete har kommunstyrelsen också uppdragit åt samtliga nämnder att utse två ungdomsombud, varav en är förtroendevald ur den egna nämnden
och en tjänsteman på förvaltningen. Ombuden ska bevaka barns och ungdomars
intressen och arbeta för att barn- och ungdomar ges tillfällen till dialog och information inför politiska beslut och i verksamhetsplanering.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2012-02-14 BUN § 8
att utse Richard Jerneborg (M) och Cecilia Jönsson som ersättare som ungdomsombud. Barn- och utbildningsnämnden har att utse två ordinarie ungdomsombud
där en väljs bland nämndens ledamöter och en bland förvaltningens tjänstemän.
Till dessa två ordinarie ungdomsombud ska även väljas två ersättare.
Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-17 (BUN § 65) beslutade att bordlägga
ärendet.
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut 2013-09-12 § 58 att välja
Robert Calmstedt (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden vinner laga
kraft, väljer barn- och utbildningsnämnden Robert Calmstedt (M) som ersättare
för ordinarie ungdomsombudet, för tiden fram till 2014-12-31.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET
BUNAU § 76

s. 16 (16)

2013-10-15
Dnr BUN 2013:40.609

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning








Möte med Arbetsmiljöverket angående uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Uppföljning med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund
Bästa skolkommun 2013 – förbättrad placering
Invigning av Rutsborgsskolan 15 november
Skyddsombuds anmälan om föreläggande eller förbud
Frågor till förvaltningen efter artikel i Sydsvenskan angående sexuella
trakasserier på praktikplats
Säkerhet och sekretess gällande ledamöters Ipad

Utskottets beslut
– Utskottet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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