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Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Flädie   
Tid 2020-11-10, kl. 15:00-17:08 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Jesper Wiman (M) 
Gun Larsson (L) 
Thomas Eneström (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Thomas Kvist  
Lisbeth Berngarn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nämndsekreterare 
förvaltningschef  
utredningschef 
verksamhetschef förskola 
rektor  

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-11-10 
 
 
 
 

Paragraf  
§78-§83 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-11-10   

Paragrafer §78-§83   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-11-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-12-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN AU § 78   BUN/2020:15 
 
 

Information om verksamhetsuppföljning av Smultronstället, 
familjedaghem, öppen förskola och Ängshagens montessori samt OB 
omsorg 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in rektor för Smultronstället, 
familjedaghem, öppen förskola och Ängshagens montessori samt OB omsorg Lisbeth 
Berngarn, för att redogöra för verksamhetsuppföljning: 
‒ Ekonomi och budget 
‒ Sjuktal och sjuklönekostnader 
‒ Enhetsuppföljning 
‒ kvalitetsrapport 
‒ Enhetsplan 
‒ Attraktivitet/ kompetensförsörjning  

 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 79   BUN/2020:111 
 
 

Information om ekonomisk uppföljning 2020-01-01 - 2020-10-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2019-03-14 (§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 årsredovisningen. 
 
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,  
 
Den ekonomiska perioden 2020-01-01 - 2020-10-31 stängde 2020-11-06, sifforna 
behandlas och presenteras därför vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-
11-23.  
 
Förvaltningschef Martin Persson redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 80   BUN/2020:156 - 000 
 
 

Beslut om fastställande av barn- och utbildningsnämndens budget 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2020-03-19, fastställt budgetramar för åren 
2021 – 2024. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i 
november 2019. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- 
och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen 
fastställdes. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-16, godkänt förslag till budget 2021 samt 
plan för ekonomin 2022-2024. Nämndens budgetförslag har behandlats av 
kommunstyrelsen 2020-09-30 och i kommunfullmäktige 2020-10-22. Enligt Styr- och 
kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin Nämnds-budget 
före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som 
ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget. Förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till nämndsbudget 2021 för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-11-03 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Nämndsbudget 2021 – Budgetförslag 
‒ Bilaga: Verksamhetsmått och grundbelopp 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020-06-16, §50 
‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-09-30, §114 
‒ Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-22, §73  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden nämndsbudget 2021 för barn- och 

utbildningsnämnden enligt förslag. 
 
./.  Bilaga A, B. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 81   BUN/2020:218 - 605 
 
 

Beslut om bidrag och interkommunal ersättning 2021 för förskola och 
grundskola 

 
 

Ärendebeskrivning 
Bidrag till fristående och interkommunal ersättning 
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
fastställande av bidragen till fristående förskolor och grundskolor samt interkommunal 
ersättning. Bidraget fastställs per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp. 
 
I princip ska alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå. Förvaltningen 
föreslår att nämnden beslutar om en generell nivå för bidragen. För att de fristående 
huvudmännen ska ha möjlighet att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär, 
behöver kommunen fatta ett särskilt beslut för varje huvudman. Verksamhetschefen 
för grundskolan har delegation och kommer att fatta specifika bidragsbeslut för varje 
enskild huvudman. 
 
Nedan följer de föreslagna principerna för bidrag till fristående förskolor och 
grundskolor samt interkommunal ersättning: 
 
Undervisning 
Lärverktyg  
Elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och förskoleklass) 
Måltider 
Administration. Kostnad - schablon på 3 %. 
Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad) 
 
Tilläggsbelopp 
Fristående förskolor och grundskolor kan ansökan om ersättning för extraordinära 
stödåtgärder för barn/elever. Beslut fattas i varje enskilt fall. 
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att bidrag till fristående och den interkommunala ersättningen 
för 2021 utgår ifrån samma belopp som resursfördelningen till kommunens egen för- 
och grundskola, förskoleklass samt fritidshem samt att prislista fastställs dels för 
kommuner som själv uppbär föräldraavgiften, dels för kommuner där Lomma kommun 
uppbär föräldraavgiften. Beloppen är fastställda i bilaga (Lomma kommun, bidrag och 
interkommunal ersättning 2021). 
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BUN AU § 81 (fort.)  BUN/2020:218 – 605 
 
Beslutsunderlag 
‒  Skrivelse 2020-10-21 från förvaltningschef och ekonom  
‒  Bilaga: Förslag till fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2021- 

Fristående huvudmän  
‒  Bilaga: Förslag till fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2021- 

Elevpeng och budget  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2021 fastställa bidrag 

och interkommunal ersättning till fristående förskolor, grundskolor, 
förskoleklasser och fritidshem i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 82   BUN/2020:220 - 040 
 
 

Beslut om bidrag 2021 till enskild pedagogisk omsorg 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen 25 kapitlet 11 § ska kommunen lämna bidrag till annan enskild 
verksamhet som fått godkännande av kommunen enligt skollagen 25 kap 10 §. Enskild 
pedagogisk omsorg ska stå under tillsyn av kommunen. Kommunens beslut om 
godkännande och bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 
Omsorg och pedagogisk verksamhet 
Pedagogiskt material och utrustning 
Måltider 
Administration (en schablon på 3 %) 
Moms (en schablon på 6 %) 
 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg, enligt skollagen 25 kap 12 §. 
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att bidrag fastställes för 2021 enligt nedan (föregående år anges 
inom parentes). Bidraget är beräknat efter samma grunder som vid fördelning till 
kommunens egen pedagogiska omsorg.  
 
Grundbelopp, kronor:    
Förskola: 
Barn 1 - 5 år       140 500        (137 000) 
Förskoleklass: 
Förskoleklass  fritidshem       54 000            (53 200) 
Fritidshem: 
Skolår 1 – 3        54 000       (53 200) 
 
Tilläggsbelopp: 
Ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda barn/elever och 
fastställes i varje enskilt fall, efter ansökan från huvudman för den enskilda 
pedagogiska omsorgen. 
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BUN AU § 82 (fort)  BUN/2020:220 - 040 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-10-23 från förvaltningschef och ekonom  
‒ Bilaga: förslag till fastställande av bidrag 2021 till en enskild pedagogisk omsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att för bidragsåret 2021 

fastställa bidrag till enskild pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

 
./. Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 83   BUN/2020:3 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson och förvaltningschef Martin Persson informerar om:  
‒ Lärarförbundets ”Sveriges bästa skolkommun 2020” där Lomma kommun 

rankades på plats nummer 13 
‒ Lärrapporten, förvaltningens kvalitetsrapport, presenteras vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i december 2020 
‒ Uppföljning om UKF-förvaltningens samarbete med socialförvaltningen 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


