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1. § 88 Förslag till sammanträdestider 2017 för barn- och utbildningsnämnden
och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2. § 89 Förslag till revidering av regler för beviljande av skolskjuts och
bilersättning
3. § 90 Förslag till framställan avseende medel för behörighetsgivande
utbildning inom kommunal vuxenutbildning
4. § 91 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling
5. § 92 Förslag till yttrande över förslag till handlingsplan för Rådet för trygghet
och folkhälsa 2016-2020
6. § 93 Ekonomisk uppföljning avseende januari-oktober 2016
7. § 94 Förslag till fastställande av nämndsbudget 2017
8. § 95 Förslag till fastställande av nämndsplan 2017
9. § 96 Förslag till verksamhetsplan 2017
10. § 97 Förslag till plan för ekonomisk balans inom integrationsverksamheten,
samt förslag till åtgärder inför införandet av nytt ersättningsystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga
11. § 98 Information från förvaltningen
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Dnr BUN 2016:261.010

Förslag till sammanträdestider 2017 för barn- och
utbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat förslag till
sammanträdesdagar för år 2017.
Förslaget utgår från planeringen för år 2016, men har justerats och anpassats till
den av kommunstyrelsen reviderade budgetprocessen, tidplanen för stängning av
ekonomisystem, 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 för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott: 17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 15 augusti, 19
september, 17 oktober och 28 november. Sammanträdena börjar kl. 15.00.
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden:
31 januari, 28 februari, 4 april, 9 maj, 13 juni, 29 augusti, 3 oktober, 7 november
och 12 december. Sammanträdena börjar kl. 18.30
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-14 från förvaltningschef och nämndsekreterare
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för
år 2017 enligt följande: 17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 15
augusti, 19 september, 17 oktober, 28 november, samt tiden till kl. 15.00.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2017 enligt
följande: 31 januari, 28 februari, 4 april, 9 maj, 13 juni, 29 augusti, 3 oktober, 7
november, 12 december, samt tiden till kl. 18.30.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

BUNAU § 89

s. 5 (17)
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Dnr BUN 2016:99.623

Förslag till revidering av regler för beviljande av skolskjuts och
bilersättning
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt regler för beviljande av skolskjuts
och bilersättning 2004-10-25. Reglerna har reviderats 2016-03-29 § 29.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har noterat att aktuella
skolskjutsregler bör justeras och kompletteras för att göras tydligare, men också
för att effektivisera användandet av skolskjutsfordon.
Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till ändring av befintliga regler för
beviljande av skolskjuts och bilersättning, och redovisar ärendet i skrivelse 201611-14 från förvaltningschef och förvaltningsstrateg.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-14 från förvaltningschef och förvaltningsstrateg
– Bilaga: Förslag till regler för beviljande av skolskjuts och bilersättning
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och förvaltningsstrateg Helen Thyter föredrar
ärendet för arbetsutskottet.
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott ska föreslå barn- och utbildningsnämnden att, efter redaktionella
ändringar, fastställa reviderade regler för beviljande av skolskjuts och
bilersättning.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska föreslå
barn- och utbildningsnämnden att avslå förslaget till reviderade regler för
beviljande av skolskjuts och bilersättning.
Beslutsgång
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer först proposition om bifall respektive
avslag på sitt yrkande att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska föreslå
barn- och utbildningsnämnden att, efter redaktionella ändringar, fastställa
reviderade regler för beviljande av skolskjuts och bilersättning, varefter
arbetsutskottet bifaller det.

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter proposition om bifall respektive avslag på Lars
Carléns (S) yrkande att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska föreslå
barn- och utbildningsnämnden att avslå förslaget till reviderade regler för
beviljande av skolskjuts och bilersättning, varefter arbetsutskottet avslår det.

./.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer, efter redaktionella ändringar,
reviderade regler för beviljande av skolskjuts och bilersättning i enlighet med
bilaga.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016:248.047

Förslag till framställan avseende medel för behörighetsgivande
utbildning inom kommunal vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en
utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå.
Syftet är att ge bättre förutsättningar för behörighetsgivande utbildningar inför
fortsatta studier på högskola och yrkeshögskola.
Medel för att finansiera den utökade rätten till behörighetsgivande utbildning
tilldelas kommunerna som en del i det generella statsbidraget. Bidraget finns
upptaget på SKL:s specifikation över vad som ingår i det generella statsbidraget
under rubriken ”Rätt till komvux”. Aktuella medel beräknas med utgångspunkt i
kommunernas invånarantal. Tilldelning sker med 54 kronor per invånare, och
befolkningsprognosen för 2016 i Lomma kommun visar 23 857 personer per
2016-12-31. Ett beslut om utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning skulle
därmed innebära att 1 290 tkr ytterligare tillfaller Lomma kommun som en del i
det generella statsbidraget.
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel motsvarande 1 290 tkr, i enlighet med förväntad tilldelning av
generellt statsbidrag.
Förvaltningens förslag
Under förutsättning att Riksdagen fattar beslut 2016-11-24 om ”Rätt till
behörighetsgivande utbildning inom komvux”, föreslår förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid att barn- och utbildningsnämnden hemställer hos
kommunstyrelsen om 1 290 tkr – i överenstämmelse med kommunens tilldelning i
det generella statsbidraget avsett för detta ändamål – för ökade kostnader inom
den kommunal vuxenutbildning under år 2017 och framöver.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträdet 2016-10-25, § 81, och beslutade då att ärendet skulle återupptas vid
kommande sammanträde.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-15 från förvaltningschef och områdeschef Lärcentrum
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-25 § 81

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer, under förutsättning att Riksdagen
fattar beslut 2016-11-24 om ”Rätt till behörighetsgivande utbildning inom
komvux”, hos kommunstyrelsen om 1 290 tkr – i överensstämmelse med
kommunens tilldelning i det generella statsbidraget avsett för detta ändamål – för
ökade kostnader inom den kommunala vuxenutbildningen under år 2017 och
framöver.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Redovisning av anmälningar om kränkande behandling
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska rektor eller förskolechef underrätta huvudmannen
om kränkande behandling av barn eller elever förekommit vid en skola eller
förskola.
Under perioden 2016-01-01 – 2016-10-29 har 61 anmälningar gjorts till
huvudmannen/förvaltningen av skolorna och 6 anmälningar av förskolorna.
Anmälningarna har olika karaktär. Några berör slag mellan elever på skolgården,
några handlar om kränkande tillmälen och ytterligare några om utfrysning.
Skolledning har arbetat tillsammans med skolornas elevhälsoteam eller
trygghetsteam för att hantera situationerna. Det vanligaste är samtal med eleverna,
samtidigt som föräldrar underrättas.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bedömer att skolorna har
arbetat metodiskt för att utreda de kränkningar som skett och att åtgärder
vidtagits.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-14 från förvaltningschef och förvaltningsstrateg
– Bilaga: Anmälningar om kränkande behandling 2016-01-01 – 2016-10-29
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och förvaltningsstrateg Helen Thyter föredrar
ärendet för arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till yttrande över handlingsplan för Rådet för trygghet
och folkhälsa 2016-2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2016-09-07, § 188, behandlat
handlingsplan för Rådet för trygghet och folkhälsa. Handlingsplanen ersätter den
av kommunstyrelsen tidigare antagna planen för det Brottsförebyggande rådet i
Lomma kommun.
Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god folkhälsa,
säkerhet och trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat
perspektiv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-09-07, § 188, beslutat att remittera
förslaget till handlingsplan för Rådet för trygghet och folkhälsa till barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska
nämnden för yttrande.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har inkommit med ett förslag
till yttrande.
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid önskar en tydligare koppling
mellan förslaget till handlingsplan och Lomma kommuns vision och övergripande
mål. Förvaltningen noterar också att planen definierar fyra fokusområden som
anger inriktningen för rådets arbete – familjestöd, arbetslöshet, trygghet och
säkerhet, samt fysiska aktiviteter och matvanor, här önskar förvaltningen en
tydligare koppling till kommunens övergripande mål.
Förvaltningen bedömer att ett arbete som det som föreslås i handlingsplanen kan
fånga intentionerna att nå samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet
ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-14 från förvaltningschef och förvaltningsstrateg
– Förslag till Handlingsplan för rådet för trygghet och folkhälsa 2016-2020
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-09-07 § 188
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden översänder följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Barn- och utbildningsnämnden önskar en tydligare koppling mellan förslaget till
handlingsplan och Lomma kommuns vision och övergripande mål. Nämnden
noterar också att planen definierar fyra fokusområden som anger inriktningen för
rådets arbete – familjestöd, arbetslöshet, trygghet och säkerhet, samt fysiska
aktiviteter och matvanor, här önskar nämnden en tydligare koppling till
kommunens övergripande mål.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att ett arbete som det som föreslås i
handlingsplanen kan fånga intentionerna att nå samsyn kring hur god folkhälsa,
säkerhet och trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat
perspektiv.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-oktober 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.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-oktober 2016
– Barn- och utbildningsnämnden, månadsrapport 201601–201610, Driftnetto och
investeringar
– Barn- och utbildningsnämnden, ekonomisk prognos och utfall, december 2015oktober 2016
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för
perioden 2016-01 – 2016-10.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Förslag till fastställande av nämndsbudget 2017
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 2030. Vid budgetdialogen lyftes även fram
vilka områden som ska prioriteras och vilka verksamheter som kan effektiviseras
och/eller omprövas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2016-05-18, § 102, fastställt ramar för år
2017 och planeringsramar för åren 2018 – 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-08-30, § 69, godkänt förslag till budget
för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018-2019. Nämndens budgetförslag
har behandlats av kommunstyrelsen 2016-10-26, § 169, och kommunfullmäktige
2016-11-17, § 99.
Enligt styrsystem för Lomma kommun ska nämnderna fastställa nämndsbudget.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till
fastställande av nämndsbudget för år 2017 för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-18 från förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Förslag till nämndsbudget 2017
– Bilaga: Förslag till verksamhetsförändringar och finansiering budget 2017
– Bilaga: Barn- och utbildningsnämnden budget 2017
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och ekonom Per-Olof Petersson föredrar
ärendet för arbetsutskottet.
Överläggning
Sammanträdet ajourneras kl. 17.42–18.10
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till
arbetsutskottets sammanträde 2016-11-28 inkomma med ett, efter arbetsutskottets
givna direktiv, reviderat förslag till nämndsbudget för år 2017.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till fastställande av nämndsplan 2017
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet 2016-06-14, § 58, behandlat
nämndsplan för år 2017. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma
kommun, skickats till kommunstyrelsen för hörande och därefter kan nämnden
fastställa sin nämndsplan för det kommande året.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2016-10-26, § 177, behandlat aktuell
nämndsplan, och påtalar att ingen av nämnderna har angett hur många av
nyckeltalen som behöver vara uppnådda för att målet ska vara uppfyllt, om det
finns flera nyckeltal till samma mål. Nämnderna ska komplettera med detta.
Barn- och utbildningsnämnden föreläggs nu nämndsplanen för år 2017 för slutligt
fastställande. I samband med nämndens slutliga fastställande föreslår
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att komplettering görs i
enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-08 från förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Förslag till Nämndsplan 2017
– Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-26 § 177

./.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer, efter komplettering i enlighet med
kommunstyrelsens beslut, nämndsplan för 2017 för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till verksamhetsplan 2017
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet 2016-06-14, § 58, behandlat
nämndsplan för år 2017. Nämndsplanen har därefter, enligt styrsystemet för
Lomma kommun, skickats till kommunstyrelsen för hörande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2016-10-26, § 177, behandlat aktuell
nämndsplan. Barn- och utbildningsnämnden har efter kommunstyrelsens
handläggning förelagts nämndsplanen för år 2017 för slutligt fastställande.
Verksamhetsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till
nämnden för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa
verksamhetsplanen för det kommande året.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till
verksamhetsplan för år 2017 till nämnden för hörande.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-08 från förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga: Förslag till verksamhetsplan 2017
Arbetsutskottets handläggning
Utredningschef Staffan Friberg föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra avseende förvaltningens
verksamhetsplan för 2017.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

BUNAU § 97

s. 16 (17)

2016-11-22

Dnr BUN 2016:272.040

Förslag till plan för ekonomisk balans inom
integrationsverksamheten samt förslag till åtgärder inför
införandet av nytt ersättningssystem för mottagande av
ensamkommande barn och unga
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrens sammanträde 2016-10-05, § 163, fick socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att redovisa en plan för
hur ekonomisk balans ska kunna uppnås inom integrationsverksamheten på kort
sikt, samt vilka åtgärder som vidtas inför ett nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga från och med 2017-07-01.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till
redovisning av plan för ekonomisk balans inom integrationsverksamheten, samt
åtgärder inför införandet av nytt ersättningssystem för mottagande av
ensamkommande barn och unga, och redogör för ärendet i skrivelse 2016-11-15
från förvaltningschef och ekonom.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-15 från förvaltningschef och ekonom
– Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 163
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och ekonom Per-Olof Petersson föredrar
ärendet för arbetsutskottet.

./.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till redovisning av plan för
ekonomisk balans inom integrationsverksamheten, samt åtgärder inför införandet
av nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga, och
översänder redovisningen till kommunstyrelsen.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

BUNAU § 98

s. 17 (17)

2016-11-22

Dnr BUN 2016:16.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson informerar om:



Incidentanmälan på Fladängskolan
Förvaltningsrätten har avslagit Montessori-Bjerred Ekonomisk Förenings
överklaganden av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns
beslut den 29 januari 2016 och den 2 maj 2016 avseende tilläggsbelopp
enligt skollagen

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

Utdragsbestyrkande

