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Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
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Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Lars Carlén (S) 
Richard Jerneborg (M) 
Charlott Enocson (M) 
Anders Olin (M) 
Anita Fränninge (M) 
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Marie Sand (S) 
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ordförande 
vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Eva-Lotta Grantén (L) 
ledamot 
ledamot 
ersätter Thomas Eneström (S) 

Övriga deltagare Leslie Qvandrup (M) 
Peter Jansson (M) 
Miriam Ahlström (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Ann-Marie Lundberg (MP) 
 
Jonatan Engström 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Magnus Lindvall 
Thomas Ladö  
Helen Hurtig 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
utredningschef 
ekonom, §§ 62-63 
kvalitets- och utvecklingsledare, §§ 67-69 
Lärarförbundet 

Utses att justera Lars Carlén 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-10-11 
 
 

Paragraf  
§62-§69 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Lars Carlén 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-10-02   

Paragrafer §62-§69   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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BUN § 62   BUN/2018:36 - 042 
 
 

Delårsrapport med temaredovisning 

 
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. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – augusti och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans jämte redovisning av måluppfyllelse, aktuellt och 
omvärlden samt uppföljningstema - Digitalisering. Sammantaget visar förvaltningens 
prognos på ett ekonomiskt nollresultat sett över hela året. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18, § 63 
‒ Skrivelse 2018-09-06 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Delårsrapport - Barn- och utbildningsnämnden 
‒ Delårsrapport - För- och grundskoleverksamhet 
‒ Delårsrapport - Gymnasieskola och vuxenutbildning 
‒ Delårsrapport - Kostverksamhet 
‒ Delårsrapport - Bilaga  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2018 och översänder 

den till kommunstyrelsen.  
 

./.  Bilaga A, B, C, D, E. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen
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BUN § 63   BUN/2018:37 - 040 
 
 

Rapport avseende intern kontroll 2018 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll. 
 
Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2017-09-04 och 
blivit fastställt av kommunfullmäktige. Enligt anvisningarna framgår bland annat att 
respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. 
Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att 
tillse att: 
 
‒ En organisation upprättas för den interna kontrollen 
‒ Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som 
bedömdes särskilt viktiga att granska. Planen har tagits fram av UKF-förvaltningens 
ledningsgrupp där gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner, risker och 
riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen har i detta arbete även gjort antagande om vad 
som kan gå fel inom aktuella riskområden. 
 
I planen för intern kontroll har nämnden bedömt att ekonomiuppföljning, 
kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete har betydelse för elevernas 
och verksamheternas fortsatta utveckling. Uppföljning har i denna delrapport gjorts 
avseende uppföljningsområdet kompetensförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18, § 64 
‒ Skrivelse 2018-08-31 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Rapport - Intern kontroll 2018: Kompetensförsörjning - delrapport 1 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner delrapport avseende 

kompetensförsörjning - intern kontroll 2018.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 64   BUN/2018:220 - 630 
 
 

Höjning av det kommunala aktivitetsstödet 

 
Ärendebeskrivning 
Det kommunala aktivitetsstödet har tidigare följt det studiebidrag som tilldelas 
heltidsstuderande gymnasieelever. Från och med april 2018 har studiebidraget höjts 
från 1 050 kr till 1 250 kr. Förvaltningen önskar därför anpassa det kommunala 
aktivitetsstödet så att det följer studiebidraget. 
 
Förändringen omfattar mellan 5 – 15 elever per år och medför en total kostnadsökning 
med mellan 1 000 – 3000 kr per månad. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18, § 65 
‒ Skrivelse 2018-08-28 från förvaltningschef och verksamhetschef 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden höjer det kommunala aktivitetsstödet till 1 250 

kronor per elev och månad, från och med 2018-11-01. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Verksamhetschef Lärcentrum 
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BUN § 65   BUN/2018:39 - 108 
 
 

Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering - LUKAS 

 
Ärendebeskrivning 
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service 
finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar 
kommuninvånarna avge synpunkter".  
 
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon 
samlas de upp av Kontaktcenter (KC), registreras i en gemensam databas, 
kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har 
angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är 
mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så 
snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  
 
Under perioden 2018-04-01–2018-08-31 har det inkommit 6 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, 
kost, kultur och fritid har gått igenom de inkomna synpunkterna och gör bedömningen 
att det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18, § 66 
‒ Skrivelse 2018-09-04 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2018-04-01 – 

2018-08-31 
‒ Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2018-04-01- 2018-08-31 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2018-04-01 – 2018-08-31. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 66   BUN/2017:169 – 009 
 

Yttrande över detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun (Högsäter) 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter). Detaljplanens syfte är att bevara och bekräfta 
befintlig bebyggelse inom planområdet. 
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för bostäder och tekniska anläggningar, allmän 
platsmark för park, väg, gata och allmän gång- och cykelväg. 
 
Planområdet ligger i Bjärred och avgränsas i norr av gång- och cykelväg mellan Norra 
Villavägen och Västanvägen, i öster av Västanvägen med tillhörande grönytor, i söder 
av fastigheterna Bjärred 22:1 och 22:42, och i väster av Norra Villavägen och 
Gyllenvägen. Planområdet omfattar ca 9,5 ha. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslaget till detaljplan vid 
sammanträdet 2017-05-09. Nämnden hade då inte någonting att erinra mot förslaget 
(BUN § 43/17). 
 
Beslutsunderlag  
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18, § 67 
‒ Skrivelse 2018-08-26 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Underrättelse granskning för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 

(Högsäter) 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har 

någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter). 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Kommunstyrelsen 
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BUN § 67   BUN/2018:24 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om: 
‒ Förvaltningens slutsatser och lärdomar utifrån hanteringen av en 

uppmärksammad incident på en av kommunens skolor. Händelsen ledde även till 
en tillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, varifrån skriftligt beslut nu inväntas.   

‒ Problem med nedskräpning och skadegörelse i utemiljöer kring förskolor.  
‒ Personalomsättning inom för- och grundskolan. 
‒ Tillitsdelegationen och dess huvudbetänkande "Med tillit växer 

handlingsutrymmet". Martin informerar om vad tillitsstyrning kan innebära i 
praktiken för nämnden och förvaltningen. Dialog mellan förvaltning och politik ses 
som centralt för att åstadkomma tillit i styrkedjan.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 68   BUN/2018:43 - 600 
 
 

Anmälan av avgivna/inkomna skrivelser 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18, §§ 61-68 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 69   BUN/2018:224 - 714 
 
 

Information avseende resultat av kommunövergripande 
enkätundersökning - Förskolebarometern 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen genomför kontinuerligt en kommunövergripande enkätundersökning, 
Förskolebarometer. Enkäten är ett kvantitativt dataunderlag som är en del av 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I enkäten får vårdnadshavare svara på 
frågor om vad de tycker om skola och fritidshem. 
 
Enkätundersökningen för år 2018 är färdigställd. Thomas Ladö, kvalitets- och 
utvecklingsledare, presenterar resultat och analys för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18, § 62 
‒ Skrivelse 2018-09-06 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare 
‒ Rapport Förskolebarometer 2018 - kommunövergripande enkätsvar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännanden, information om 

resultaten av enkät – Förskolebarometer 2018 – till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
 


