SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Plats
Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma
Tid
Tisdagen den 27 maj 2014, 17.00-20.55

s. 1 (6)

2014-05-27

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Richard Jerneborg (M)
Mozghan Zachrison (M)
Lars Carlén (S)

ordförande § 39-41
vice ordförande § 39-41, ordförande § 42
ledamot § 39-42
ledamot § 39-42
ledamot § 39-42

Övriga deltagare

Eva Albihn
Kerstin Ferbas
Mattias Fyhr

förvaltningschef § 39-42
utbildningschef § 39-42
nämndsekreterare § 39-42

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-05-28
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Lars Carlén

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 39-42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-05-27
Paragrafer

39-42

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-05-28

Datum när anslaget 2014-06-19
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande

s. 2 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
BUNAU § 39

s. 3 (6)

2014-05-27

Dnr BUN 2013:61.611

Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av föreläggande
enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen
Ärendebeskrivning
Den 20 december 2013 genomförde Arbetsmiljöverket ett uppföljningsbesök hos
Lomma kommun med anledning av det beslut som verket fattade 25 september
2013. Den i beslutet påtalade bristen menar Arbetsmiljöverket finns kvar vid deras
uppföljning i december och det är skäl till att de meddelar i skrivelse, daterad
2014-03-04, att de förelägger Lomma kommun vid vite av 100 000 kronor. Lomma kommun ska senast den 31 maj 2014 ha vidtagit åtgärder enligt nedan:
1. Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt i vilken ordning lärarna på samtliga
skolor ska prioritera sina arbetsuppgifter när arbetstiden inte räcker till för alla
uppgifter samt att det likaså tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete.
2. Ni ska se till att berörda arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka vid genomförandet av kravpunkt 1.
Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-15 § 43 beslutade att delegera beslutanderätten till arbetsutskottet. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-15 § 43
– Skrivelse 2014-05-22 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Förslag till yttrande 2014-05-27 från förvaltningschefen inklusive bilagor från
skolområden
– Förslag till yttrande 2014-05-22 från förvaltningschefen inklusive bilagor från
skolområden
– Skrivelse 2014-03-04 från Arbetsmiljöverket ”Föreläggande enligt 7 kap 7 §
arbetsmiljölagen”
Utskottets handläggning
Förvaltningschefen informerar utskottet om det genomförda arbetsmiljöarbetet
och arbetet inom den partssammansatta gruppen.

./.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens utskott överlämnar yttrande enligt bilaga till
Arbetsmiljöverket.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
BUNAU § 40

s. 4 (6)

2014-05-27

Dnr BUN 2014:184.214

Yttrande över detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl, området mellan
Bjärred och Haboljung, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för Önnerup 1:2
m fl, området mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun, för yttrande. Syftet med detaljplanen är att fullgöra intentionerna i den fördjupade översiktsplanen
för kustzonen i Lomma kommun, antagen av kommunfullmäktige 2006-11-23.
Detta uppnås genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera
markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Landskapet innehåller värden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bostadsbebyggelse begränsas.
Planområdet är beläget mellan Bjärreds tätort och Haboljung och omfattar förutom Södra Västkustvägen och bebyggelsen kring denna även strandområdet och
delar av Öresunds vattenområde. Planområdet gränsar i norr till Carl Olssons väg
i södra Bjärred och i söder till bebyggelsen i Haboljung. Planområdet omfattar ca
72 ha. Planen omfattar inte bostadsfastigheter väster om Södra Västkustvägen
som huvudsakligen ligger lägre än 3 m över havet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig 2009-02-17 (BUN § 11/09) och vid
sammanträdet 2010-08-31 (BUN § 71/10). 2012-08-28 (BUN § 60/12), beslutade
nämnden lämna ärendet utan erinran.
Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-15 § 42 beslutade att delegera ärendet till
arbetsutskottet. Förvaltningen har, utöver nämndens yttrande enligt ovan, ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Önnerup 1:2 m fl, området mellan
Bjärred och Haboljung, Lomma kommun.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-15 § 42
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-08-28 § 60
– Skrivelse 2014-04-22 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag till detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl, området mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun
Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsen informeras om att barn- och utbildningsnämndens utskott inte
har någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Önnerup 1:2 m fl, området
mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
BUNAU § 41

s. 5 (6)

2014-05-27

Dnr BUN 2014:177.611

Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av överklagande beträffande placering vid skolenhet
Ärendebeskrivning
Områdeschef vid skolområde Allé har 2014-04-14 fattat delegationsbeslut om
skolplacering i förskoleklass utifrån barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:19. 2014-05-05 inkom överklagan av beslutet av skolplacering till Förvaltningsrätten i Malmö. 2014-05-20 inkom Förvaltningsrätten i Malmö med anmodan till Lomma kommun att inkomma med uppgift om skäl för beslutet 201404-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har i barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning 1:5 delegerad beslutsrätt att avge yttrande i anledning av delegats beslut.
Beslutsunderlag
– Skrivelse, 2014-05-26 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Förslag till yttrande i anledning av överklagande, 2014-05-27 dnr BUN
2014:177.611
– Överklagat beslut: Placering av barn i förskoleklass emot vårdnadshavares
önskemål och förskolans rekommendationer. 2014-04-23

./.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens utskott yttrar sig över överklagande från NN, i
enlighet med bilagorna, och översänder dem till Förvaltningsrätten i Malmö
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
BUNAU § 42

s. 6 (6)

2014-05-27

Dnr BUN 2014:166.611

Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av överklagande beträffande placering vid skolenhet
Ärendebeskrivning
Områdeschef vid skolområde Piläng har 2014-04-11 fattat delegationsbeslut om
skolplacering i grundskoleklass utifrån barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:19. 2014-05-05 inkom överklagan av beslutet av skolplacering till
Förvaltningsrätten i Malmö. 2014-05-20 inkom Förvaltningsrätten i Malmö med
anmodan till Lomma Kommun att inkomma med uppgift om skäl för beslutet
2014-04-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har i barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning 1:5 delegerad beslutsrätt att avge yttrande i anledning av delegats beslut.
Beslutsunderlag
– Skrivelse, 2014-05-26 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– Förslag till yttrande i anledning av överklagande, 2014-05-27 dnr BUN
2014:166.611
– Överklagande enligt skollagen 28 kap 12 § angående placering av min dotter,
NN, till årskurs 4. 2014-04-23

./.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens utskott yttrar sig över överklagande från NN, i
enlighet med bilagorna, och översänder dem till Förvaltningsrätten i Malmö
Bilaga
Jäv
Robert Wenglén (M) har med anledning av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

