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s. 3 (15)

2014-10-14

Dnr BUN 2014:133.600

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
1. § 80 Ändring av föredragningslistan
2. § 81 Information från område Löddesnäs
3. § 82 Ekonomisk uppföljning
4. § 83 Dialog om verksamhetens utveckling
5. § 84 Uppföljning av lokalbehovsplan
6. § 85 Återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott i budgetärende gällande
för- och grundskola
7. § 86 Anpassning av delegationsplan
8. § 87 Förslag till sammanträdestider 2015 för barn- och utbildningsnämnden och
fastställande av sammanträdestider för arbetsutskottet 2015 samt ändring av sammanträdesdag för utskottet 2014
9. § 88 Remiss från kommunstyrelsen angående handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor
10. § 89 Information från förvaltningen
Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämndens utskott godkänner föredragningslistan enligt
ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
BUNAU § 81

s. 4 (15)

2014-10-14

Dnr 2014:16.600

Information från område Löddesnäs
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in områdeschef Åsa Nord
för att informera om skolområdets ekonomiska hushållning, attraktivitet i förhållande till personal, elever och medborgare samt måluppfyllelse av barn- och utbildningsnämndens nämndsmål. Syftet är att arbetsutskottet ska kunna försäkra
sig om att verksamheten håller god kvalitet och lever upp till kort- och långsiktiga
mål.
Vid utskottets sammanträde lämnar Åsa Nord en redogörelse.
Beslutsunderlag
- Presentation Område Löddesnäs
Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-10-14

Dnr BUN 2014:22.42

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Den månatliga ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem.
Det är genom bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut.
Förvaltningschefen föredrar ärendet för utskottet och informerar om att helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om
300 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-09 från förvaltningschefen och ekonomsamordnaren
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden totalt jan-sept
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden Bilaga volym
– Ekonomisk rapport, Barn- och utbildningsnämnden Bilaga totalt
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår att
barn- och utbildningsnämnden, efter ändringar enligt av utskottet givna direktiv,
godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten, efter ändringar enligt av
utskottet givna direktiv, och översänder den till kommunstyrelsen.
––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-10-14

Dnr BUN 2014:16.600

Dialog om verksamhetens utveckling
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in de fackliga företrädarna för dialog om verksamhetens utveckling.
Vid mötet deltar:
Nina Jägroth, Kommunal
Jessika Heskebeck, Lärarförbundet
Ulf Andersson, Lärarnas riksförbund
Maria Segerström, Lärarnas riksförbund, huvudskyddsombud
Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
BUNAU § 84

s. 7 (15)

2014-10-14

Dnr BUN 2014:106.216

Uppföljning av lokalbehovsplan
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 följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar
som påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under
våren. Lokalbehovsplanen behandlas av nämnden under våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen omfattar perioden 2015 – 2030.
I föreliggande uppföljning av lokalbehovsplanen belyses aktuell projektplanering i
förhållande till den tidplan barn- och utbildningsnämndens analys av befolkningsprognosen gett upphov till. De tidpunkter för färdigställande som anges följer tekniska förvaltningens bedömning avseende respektive projekt.
Förvaltningen har upprättat ett förslag beslut.
Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen utskottet att Resurs- och lärcentrum har ett lokalbehov om ungefär 175 m2 jämte tillgång till samutnyttjade lokaler. I dagsläget hyr man lokaler om 830 m2 till en kostnad av 1,3 mnkr årligen. Det
nuvarande hyreskontraktet för lokalerna på Strandvägen 82, Lomma(obj.nr 60540002) löper ut 2015-09-30. Enligt bilaga till lokalbehovsplan kan kontraktet sägas
upp om andra ytor ställs till förfogande.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-10 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Lokalbehovsplan - Bilaga
Utskottets handläggning
Utskottet diskuterar Resurs- och Lärcentrums lokalbehov och möjligheterna till att
förändra den nuvarande situationen beträffande lokalytor och hyresavtal.
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar, i enlighet med förvaltningens förslag, att barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden
hemställer om tekniska nämndens/tekniska förvaltningens medverkan för att tillgodose lokalbehovet.

Utdragsbestyrkande
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Robert Wenglén (M) yrkar, i enlighet med förvaltningens förslag, att barn- och
utbildningsnämnden godkänner och översänder uppföljning av lokalbehovsplan
2014, till kommunstyrelsen för kännedom.
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden säger upp det nuvarande hyresavtalet vid
månadsslutet oktober 2014, avseende Resurs- och Lärcentrums lokaler vid Strandvägen 82, Lomma(obj.nr 6054-0002), för att snarast möjliggöra ett effektivare lokalutnyttjande för Resurs- och lärcentrum.
Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
- Barn- och utbildningsnämnden hemställer om tekniska nämndens/tekniska förvaltningens medverkan för att tillgodose lokalbehovet.
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder uppföljning av lokalbehovsplan 2014, till kommunstyrelsen för kännedom.
- Barn- och utbildningsnämnden säger upp det nuvarande hyresavtalet vid månadsslutet oktober 2014, avseende Resurs- och Lärcentrums lokaler vid Strandvägen 82, Lomma(obj.nr 6054-0002), för att snarast möjliggöra ett effektivare lokalutnyttjande för Resurs- och lärcentrum.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-10-14

Dnr BUN2014:155.041

Förslag till budgettext gällande för- och grundskola efter återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott i budgetärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2014-04-02 KS § 44, beslutat fastställa
preliminära ramar för åren 2015 – 2017. Respektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på
kort och på lång sikt jämte större utmaningar på längre sikt fram till 2030. Kommunstyrelsen har, 2014-05-21 KS § 82, fastställt slutliga ramar för 2015 och planeringsramar 2016 – 2017.
Nämnderna ska, senast 2014-09-03, lämna budgetförslag inom ram. Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 § 61 har godkänt ett förslag till budget för 2015
samt plan för ekonomin 2016-2017 som överlämnades till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 § 181 har beslutat att återremittera
budgettexterna avseende för- och grundskoleverksamhet till barn- och utbildningsnämnden för omarbetning.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad budgettext för fullmäktigeverksamheten för- och grundskola.
Förvaltningschefen föredrar ärendet för utskottet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-13 från förvaltningschefen, För- och grundskoleverksamhet
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår att
barn- och utbildningsnämnden godkänner förlaget till budgettext för för- och
grundskoleverksamhet och översänder den till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förlaget till budgettext för för- och
grundskoleverksamhet och översänder den till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Förslag till anpassning av delegationsplan
Ärendebeskrivning
Bestämmelser om delegation av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallag(1991:900) 6 kap 33-38 §§. Enligt 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare i en nämnd eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar. Undantaget från möjligheten till delegation är ärenden
enligt 34 §.
Delegationen innebär att nämnden uppdrar åt delegaten att fatta beslut på nämndens vägnar i de ärenden, som anges i delegationsplanen. Eftersom delegaten därigenom träder i nämndens ställe får besluten samma rättsverkan som nämndens
egna beslut. Nämnden har ingen möjlighet att ändra en delegats beslut men delegation kan återtas.
Den nuvarande utformningen av delegationsplanen fastställdes för första gången
att gälla från 2011-10-01 i samband med att den nya skollagen (2010:800) trädde i
kraft och den har anpassats ett flertal gånger sedan dess. Syftet med denna anpassning är dels att göra delegationsplanen tydligare och mer enhetlig men även
att korrigera felaktigheter i nuvarande utformning. Förslaget innebär även att delegation av arbetsmiljöansvar (1:8), beslut om SFI-bonus(6:5) tas bort och att beslut om tilläggsbelopp delegeras till områdeschef för Resurs- och Lärcentrum(3:21).
Förvaltningen har upprättat förslag till beslut. Nämndsekreteraren informerar utskottet om ärendet och att lagrummet i punkt 3:20 har justerats efter att handlingarna skickats till ledamöterna.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-13 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
- Förslag till reviderad delegations- och vidaredelegationsplan för barn- och utbildningsnämnden

./.

Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer bilagd delegations- och vidaredelegationsplan att gälla från och med 2014-12-01.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Förslag till sammanträdestider 2015 för barn- och utbildningsnämnden och fastställande av sammanträdestider för arbetsutskottet 2015 samt ändring av sammanträdesdag för utskottet 2014
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2014. Förslaget
utgår från planeringen för 2014 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 och helgdagar.
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar:
Barn- och utbildningsnämnden: 13 januari, 24 februari, 7 april, 28 april, 2 juni, 1
september, 29 september, 3 november, 1 december.
Nämndssammanträdena börjar kl. 18.30
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 10 februari, 24 mars, 21 april, 19
maj, 16 juni, 18 augusti, 16 september(onsdag), 20 oktober, 17 november och 15
december. Utskottssammanträdena börjar kl. 15.00.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-08 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår att
barn- och utbildningsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2015 enligt förvaltningens förslag ovan.
Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens utskott fastställer
utskottets sammanträdestider 2015 enligt förvaltningens förslag ovan samt att arbetsutskottet ändrar mötesdatum för det planerade sammanträdet 16 december till
den 9 december.
Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa sammanträdesdagar för 2015 enligt följande: 13 januari, 24
februari, 7 april, 28 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 3 november, 1 december samt tiden till kl 18.30.
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Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för
2015 enligt följande: 10 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 18 augusti, 16
september, 20 oktober, 17 november och 15 december samt tiden till kl 15.00.
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ändrar mötesdatum för det planerade sammanträdet den 16 december till den 9 december.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Förslag till yttrande över remiss från kommunstyrelsen angående
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 155 har beslutat att remittera förslag till reviderat
handlingsprogram enligt lag(2003:778) om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015 – 2018, till myndigheter som har ett väsentligt intresse i saken. Samtliga nämnder har beretts tillfälle att, senast 2014-10-31, inkomma till kommunstyrelsen med synpunkter.
Lagen om skydd mot olyckor innehåller bland annat bestämmelser om de åtgärder
som kommuner ska vidta till skydd mot olyckor. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor som är riktningsgivande och
kompletteras av verksamhetsmål. Vissa grundläggande verksamhetsmål finns i lagen, medan övriga verksamhetsmål ska formuleras av kommunerna utifrån den
lokala riskbilden.
Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 3 och 8 §§ ska kommunen utarbeta dels
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och dels ett handlingsprogram
för räddningstjänst. Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktige har 2010-09-09, § 69, antagit reviderat handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor.
innefattande såväl handlingsprogram för räddningstjänsten som för den förebyggande verksamheten, att gälla från och med 2010-11-01. Det nu från kommunstyrelsen remitterade förslaget innebär förtydliganden, uppdateringar och kompletteringar av gällande handlingsprogram.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Förvaltningschefen informerar
utskottet om ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-13 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Remiss 2014-10-08 av förslag till reviderat Handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor för Lomma kommun från kommunstyrelsen
- Handlingsprogram, Lomma kommun 2015-2018 enligt lag om skydd mot
olyckor
- Riskanalys enligt lag om skydd mot olyckor i Lomma kommun 2015-2018 inklusive bilagor

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Lars Carlén (S) yrkar att förvaltningens förslag till yttrande kompletteras med följande stycke: Barn- och utbildningsnämnden finner att det remitterade materialet
inte är fullständigt. Exempelvis kan nämnas att figur 2 på sidan 10 i handlingsprogrammet saknas och att det synes vara en felaktig figurhänvisning på sidan 11. I
de två bilagorna till riskanalysen, benämnda bilaga 1 och 5A i de remitterade
handlingarna, saknas översvämningskarta över den norra kommundelen.
Barn- och utbildningsnämndens utskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder följande yttrande över
förslag till reviderat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för
Lomma kommun 2015 – 2018, till kommunstyrelsen:
Det reviderade förslaget till handlingsprogram ger en bra bild av arbetet med
skydd mot olyckor. I programmet visas olika aktörers roller och hur de samverkar
med varandra. Programmet ger också exempel på hur risk- och sårbarhetsreducerande arbetet kan ske, såsom utbildningsinsatser. Till programmet har en riskanalys bifogats. Analysen ger exempel på risker i och vid förskolor, skolor och kulturbyggnader. Barn- och utbildningsnämnden ser därför att handlingsprogrammet
kan vara ett stöd i arbetet med skydd mot olyckor i kommunen.
Förvaltningen har deltagit i en pilotstudie, där olika risker ringats in och därmed
haft tillfälle att träna organisationen. Detta arbete innefattade inledningsvis verksamheter inom både barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Arbetet genomfördes under ledning av säkerhetschefen, i
Lomma kommun.
Barn- och utbildningsnämnden finner att det remitterade materialet inte är fullständigt. Exempelvis kan nämnas att figur 2 på sidan 10 i handlingsprogrammet
saknas och att det synes vara en felaktig figurhänvisning på sidan 11 samt att i de
två bilagorna till riskanalysen, benämnda bilaga 1 och 5A i de remitterade handlingarna, saknas översvämningskarta över den norra kommundelen.
Härutöver har barn- och utbildningsnämnden ingenting att erinra mot förslaget till
reviderat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015 – 2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
- Arbetsmiljöverket har bokat in fyra inspektioner under hösten på
förskolor bland annat om hur arbetsgivare förebygger arbetsmiljöproblem genom att uppmärksamma psykosociala risker i arbetet.
- Den kommungemensamma kontrollen inom intern kontroll har
kompletterats med kontrollmoment av tillämpning av regler avseende flextid, övertid och semester efter att nämnden godkände sin
plan för intern kontroll.
- Tillförordnad förvaltningschef på socialförvaltning och avgående
förvaltningschef på miljö- och byggförvaltningen. Rekrytering av
socialchef pågår. Samhällsbyggnadschef rekryterad och påbörjar
sin tjänst 10 november.
- Tjänsten som förskolechef på Område Bjärehov är vakant.
- Förvaltningen kommer att genomföra en sammanställning av skolledarnas situation vad gäller antalet underställda
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

