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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-01-29 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-01-29, kl. 18:30-19:30 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Thomas Eneström (S) 
Malin Taggu (M) 
Jesper Wiman (M) 
Peter Jansson (M) 
Miriam Ahlström (M) 
Pär Tufvesson (L) 
Malin Stern (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Maria Anderson (FB) 
 

ordförande 
vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Cecilia Edelborg Christensen (C) 
ersätter vakant (L) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Anita Fränninge (M) 
Jonna Tingberg (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Camilla Cronsjö (M) 
Eva Netterlid (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
Verica Vasic (FB) 
 
Jonatan Engström 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Helen Hurtig 
Ragnar Andrée 
Gun Larsson  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §§ 5-8 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
utredningschef 
Lärarförbundet 
Lärarnas riksförbund 
ledamot kommunfullmäktige 

Utses att justera Malin Stern  
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-02-05 
 
 
 

Paragraf  
§5-§13 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Malin Stern 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-29   

Paragrafer §5-§13   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-02-28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  
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BUN § 5    
 
 

Godkännande av närvaro 

 
Ärendebeskrivning 
Gun Larsson, kommunfullmäktigeledamot och föreslagen efterträdare till Eva-Lotta 
Grantén (L) i barn- och utbildningsnämnden, har frågat om hon får närvara som 
åhörare vid nämndens sammanträde.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge Gun Larsson närvarorätt på 

dagens sammanträde. 
______________________ 
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BUN § 6   BUN/2018:287 - 023 
 
 

Beslut om att utse skolchef enligt skollagen 2 kap 8a § 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8a §), som trädde i kraft 2018-07-01, ska 
varje huvudman utse en skolchef, vars uppgift är att biträda huvudmannen med att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Huvudmannen kan välja att utse 
en skolchef för hela verksamheten, eller flera skolchefer för olika delar av 
verksamheten. 
 
Enligt de förarbeten som är gjorda inför lagändringen (prop. 2017/18:182, s 80-81) så 
kan skolchefen hos kommunala huvudmän med fördel vara den person som redan är 
förvaltningschef för skolverksamheten. Funktionen skolchef innebär inte någon ny 
ansvarsnivå, utan är snarare att betrakta som ett tydliggörande av vem som har 
uppgiften att biträda huvudmannen när det gäller att följa nationell reglering. 
 
Enligt den organisationsstruktur som finns i Lomma kommun, så är det barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) som i enlighet med reglemente har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen och tillhörande 
författningar, inom det offentliga skolväsendet. Med anledning av detta, är det BUN 
som ska utse skolchef. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att utse 
förvaltningschef Martin Persson till skolchef i Lomma kommun. Martin Perssons 
befattningsbenämning blir då förvaltningschef tillika skolchef. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-15, § 3 
‒ Skrivelse 2018-12-20 från utredningschef/stf förvaltningschef och 

nämndsekreterare 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden utser förvaltningschef Martin Persson till skolchef, 

enligt skollagen 2 kap 8a §. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Akten
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BUN § 7    
 
 

Bokslutsinformation 

 
Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om det preliminära bokslutet: 
‒ Ekonomiskt resultat år 2018 fördelat på nämndens olika verksamheter.  
‒ Bokslutsredovisningen behandlas som beslutsärende på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 5 mars.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.   
______________________ 
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BUN § 8   BUN/2019:11 - 040 
 
 

Handlingsplan för intern kontroll 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll. 
 
En uppföljning av reglemente och anvisningar för intern kontroll genomfördes senast 
2017-09-20 av kommunstyrelsen. 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 
bedömts särskilt viktiga att granska. 
 
Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som ska utföras inom nämndens 
verksamhetsområde. Inför framtagandet av kontrollplanen har verksamheten utgått 
från föregående års uppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, 
dess resultat och avvikelser tagits upp. Uppföljningsrapporten ligger därför till grund 
för den nya planen för intern kontroll. Därefter har en riskanalys genomförts som 
avser innevarande år. Områden där riskerna bedömts som viktiga att kontrollera har 
inkluderats i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla identifierade 
kontrollaktiviteter ingår i planen. 
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Specifika områden för intern kontroll 2019 
Förvaltningen bedömer att en samsyn kring betydelsen av att säkerställa en 
balanserad arbetsbelastning och en god social arbetsmiljö är avgörande för 
möjligheten att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda nationella 
mål och nämndsmål. 
 
Förvaltningen konstaterar att den ekonomiska avvikelsen, i förhållande till budget, 
som konstaterades under hösten 2017 inom för- och grundskoleenheterna orsakade 
en budgetavvikelse i bokslutet för barn- och utbildningsnämnden. Åtgärder vidtogs 
under hösten 2017 för att nå ekonomi i balans och ytterligare åtgärder vidtogs under 
2018. Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelse att ekonomiskt utfall är i 
balans med budget och planerar därför göra mer frekventa uppföljningar av ekonomin 
än vad kommunens styrsystem anger. Förvaltningen bedömer att sådan kontinuerlig 
ekonomiuppföljning kan bidra till en stabilitet i organisationen som ger 
verksamheterna möjlighet att förstärka fokus på nationella mål och nämndsmål. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-15, § 6 
‒ Skrivelse 2018-12-19 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Intern kontroll 2019 - handlingsplan - rapport 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2019 inom 

områdena arbetsmiljö och ekonomi. 
 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Utredningschef  
Akten
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BUN § 9   BUN/2018:285 - 002 
 

Anpassning av delegations- och vidaredelegationsordning 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  
Barn- och utbildningsnämnden har en struktur i delegationsordningen som innebär att 
de ärenden som delegeras till verksamheterna, delegeras till förvaltningschefen. I 
förvaltningschefens vidaredelegationsordning vidaredelegeras beslutsrätten till olika 
beslutsfattare i organisationen. 
 
Delegationsordningen 
Förvaltningen har behov av anpassning av några ärenden i delegationsordningen och 
föreslår därför att detta korrigeras. Förvaltningens förslag till ändring enligt ovan 
redovisas i bifogad delegationsordning (Bilaga A). Aktuella ändringar föreslås träda i 
kraft 2019-03-01. 
 
Vidaredelegationsordningen 
Justeringar har gjorts i förvaltningschefens vidaredelegationsordning. Aktuella 
förändringar har gjorts för att vidaredelegationsordningens beslutsrätt ska följa 
förvaltningens nya organisation (Bilaga B). 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-15 (§ 8) informerade förvaltningschefen 
om att en ändring skulle göras på punkt 2:1 i vidaredelegationsordningen. Den 
ändringen är gjord i föreliggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-15, § 8 
‒ Skrivelse 2018-12-17 från förvaltningschef och administrativ chef 
‒ Anpassning av delegationsplan - BUN 
‒ Anpassning av vidaredelegationsplan - BUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden anpassar nämndens delegationsordning i enlighet 

med förslag i bilaga A. 
‒ Ändringar i delegationsordningen träder i kraft 2019-03-01. 
‒ Informationen om anpassningar i vidaredelegationsordningen i enlighet med 

bilaga B godkänns och läggs till handlingarna.  
 
./. Bilaga A, B. 

______________________ 
 

Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Administrativ chef UKF 
Författningssamling  
Akten 
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BUN § 10   BUN/2018:39 - 108 
 
 

Uppföljning av 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 2018-09-01 – 2018-12-31 har det inkommit 17 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 2019-01-15, § 9 
‒ Skrivelse 2019-01-10 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport: synpunkts- och klagomålshantering LUKAS 2018-09-01 - 2018-12-31 
‒ Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2018-09-01 - 2018-12-31 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2018-09-01 – 2018-12-31. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 11   BUN/2019:20 - 000 
 
 

Information om ärendeplanering 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om ärendeplaneringen för nämnden år 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Information - ärendeplanering 2019 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 12   BUN/2019:7 - 010 

  
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om: 
‒ Ett professionsprogram som ska implementeras under året, 500 000 kronor har 

avsatts i budgeten för detta. Professionsprogrammet ska kompetensutveckla 
personal inom förvaltningens olika verksamheter. Återrapportering kommer ske 
till nämnden under hösten.  

‒ Ärendet som gäller felaktigt debiterade gymnasiekostnader från Lunds kommun, 
och hur processen fortskrider. Nio kommuner är i nuläget med och driver 
processen. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 13   BUN/2019:6 - 600 

      
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-15, §§ 1-11 
‒ Skrivelse 2019-01-10: Rätt till heltid på förskolan 
‒ Anmälan om elevs frånvaro till nämnd 2019-01-15 
‒ Nytt regelverk för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 

specialpedagogik 2019-01-15 
‒ Bidragsbelopp 2019, Burlövs kommun, 2019-01-15 
‒ Revisionen 2019-01-21, § 5: Fördelning av nämndernas protokoll 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna och avgivna skrivelser.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten  
 


