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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: BUNAU 

Sammanträdesdatum: 2022-04-19 

Paragrafer: §28-§34 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-04-27 

Datum när anslaget tas ned: 2022-05-18 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Filippa Bokelid 

Anslaget har signerats digitalt 
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BUN AU § 28 BUN/2022:115 

Information om ekonomisk uppföljning 2022-01-01 - 2022-03-31 (Kvartalsrapport - 
personalredovisning) 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, 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 
nämndnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp 
helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – mars och helårsprognos samt åtgärder för att nå 
budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Rapport ekonomisk uppföljning 2022-01-01- 2022-03-31 kvartalsrapport 
- Bilaga ekonomisk uppföljning 2022-01-01-2022-03-31 kvartalsrapport 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 
följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvartalsrapport för 2022-01-01-2022-03-31 och 
översänder den till kommunstyrelsen. 

Bilaga A, B. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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BUN AU § 29 BUN/2022:123 

Beslut om budgetkorrigering 2022 med anledning av sänkt personalomkostnad 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns personalomkostnad har sänkts på grund av förändring i inkomstbasbeloppet. 
Nämnderna kommer att ha en lägre kostnad för personal än kalkylerat och tilldelat i budget. Barn- 
och utbildningsnämndens budget minskas med 3,3 mnkr under 2022.  

I budget avseende år 2022 och har barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med anvisning, 
budgeterat med ett PO (personalomkostnad)-pålägg på 40,15 %. PO-pålägget fastställdes dock till 
39,25 % i december 2021. För att få en mer rättvisande redovisning av personalkostnaderna minskas 
barn- och utbildningsnämndens budget med 3,3 mnkr under 2022. 

Budgetkorrigeringen föreslås fördelas proportionellt mot tilldelad personalbudget. Det innebär att 
skolenheternas tilldelade budget blir mindre än beslutad barn-/elevpeng men resurserna till 
barn/elever blir oförändrade eftersom kostnaden också minskar. 

I samband med det föreslås intern ersättning och ersättning till fristående och kommunala 
utbildningsanordnare justeras motsvarande budgetförändringen (bilaga). Ersättning till fristående 
och kommunala utbildningsanordnare inom förskola och grundskola föreslås ske med den justerade 
ersättningen från och med april 2022. 

Beslutsunderlag 
- Bilaga: Ny ersättning till fristående och kommunala utbildningssamordnare  
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-03-03 §20 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 
följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera budget och ersättning till fristående och 
kommunala utbildningsanordnare enligt förvaltningens förslag. 

./. Bilaga. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
Fristående och kommunala utbildningsanordnare  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 5 av 12 

 Sammanträdesdatum 
BUNAU 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN AU § 30 BUN/2022:38 

Verksamhetsuppföljning av centrala barn- och elevhälsan 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan Ingela Roxenby har bjudits in till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för att informera om verksamhetsuppföljning av centrala barn- 
och elevhälsan. 

- Centrala barn- och elevhälsans uppdrag 

- Riktade mål från kommunfullmäktige 2022 

- Redovisning av medarbetarundersökning och organisatorisk och social arbetsmiljö 

- Ekonomi utfall och prognos 

- LOTS  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 6 av 12 

 Sammanträdesdatum 
BUNAU 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN AU § 31 BUN/2022:38 

Information om närvaroteamet 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan Ingela Roxenby har bjudits in till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för att informera om närvaroteamets arbete. 

- Består av 4 olika medarbetare, en socialpedagog, en special lärare, en  

- Metodstöd för skolnärvaro  

- Läroresor för pedagoger, vårdnadshavare och elevresan som lanseras i maj 2022 

- Skolstress för elever, pedagoger och vårdnadshavare 

- Frånvarostatistik från 2021-08-19- 2022-03-28 

- Problematisk skolfrånvaro - statistik 

- Problematisk skolnärvaro – bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och 
hälsa 

- Mellanrummet mellan problematisk skolfrånvaro och problematisk skolnärvaro 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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BUN AU § 32 BUN/2022:37 

Information om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Administrativ chef Kristina Liljenström har bjudits in till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
för att informera om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun.  

- möte där förvaltningen fått se preliminär skiss på planlösning från arkitekterna 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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BUN AU § 33 BUN/2022:37 

Beslut om programinriktning vid planerad gymnasieskola 

Ärendebeskrivning 
Underlag för beslut om programutbud för gymnasieskola. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-08 att ställa sig positiva till slutsatserna i 
slutrapporten, ”Utredning – förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma” och beslutade 
att skicka slutrapporten vidare till kommunstyrelsen för yttrande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och i 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 och plan för ekonomi 2023–2025 uppgår 
investeringsbudget för gymnasieskola till 292 mnkr.  

Gymnasieutredningen, som ligger till grund för investeringsbudgeten, förordar att gymnasieskolan 
ska erbjuda högskoleförberedande program, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, ekonomi- och 
teknikprogrammet. Ställningstagandet baserades på att efterfrågan på dessa program är hög i 
Lomma och även i våra grannkommuner. 

I skollagen (2010:800) 15 kap §30 § framgår att varje kommun ansvarar för att ungdomarna i 
kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den 
själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller en region enligt 
samverkansavtal med kommunen eller regionen. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal 
bildar ett samverkansområde för utbildningen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på 
dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

Sökmönstret (bilaga – sökmönster för elever i Lomma och i kranskommuner) visar att 88% av 
eleverna i Lomma kommun väljer ett högskoleförberedande program. Statistiken visar att 
ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet är de tre 
populäraste programmen bland elever i Lomma så väl som i kranskommuner.  

I gymnasieutredningen föreslås två paralleller av teknikprogrammet och två paralleller av 
ekonomiprogrammet. Sökmönstret visar att teknikprogrammets söktryck är lågt och vid analys av 
ansökningarna noteras att elever som söker teknikprogrammet söker sig till flera väldigt specifika 
utbildningsanordnare med olika inriktningar. Vidare visar sökmönstret att ekonomiprogrammets 
söktryck för närvarande är det högsta bland elever i Lomma. Av den anledningen föreslås 
teknikprogrammet utgå till förmån för en extra parallell av ekonomiprogrammet i alternativ 2 
jämfört med gymnasieutredningens föreslagna utbud (alternativ 1).  

Det finns flera samordningsvinster med tre paralleller av samma program. Fler paralleller medför en 
effektiv schemaläggning och ökar möjligheten att få ihop heltidstjänster. Finns endast en parallell av 
ett program blir det sannolikt flera pedagoger som blir solitära i sitt ämne. Flera paralleller ökar  
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möjligheten att rekrytera skickliga pedagoger och därmed ökar kvalitén i undervisningen genom 
kollegialt stöd och lärande i såväl ämneslärargruppen som i hela kollegiet. 

Barn- och utbildningsnämnden genomförde 22-04-05 en nämndskonferens. Under konferensen 
genomfördes workshops med fokus på den nya gymnasieskolan.  Alla workshopgrupperna var 
överens om att gymnasieskolan bör ha sin bas i naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet 
och samhällsvetenskapsprogrammet samt ett programspår för elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder (NPF), därför finns de med i alla alternativen.  

Utöver dessa program lyftes också vård- och omsorgsprogrammet av flertalet grupper utifrån brist på 
undersköterskor och svårigheten att rekrytera inom omsorgen. I diskussionen hänvisades bland 
annat till utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning” (SOU 2020:33), som bland annat föreslår att utbudet av utbildning bör 
bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov.  

I alternativ 3 är därför en parallell av vård- och omsorgsprogrammet tillagd och en parallell av 
samhällsvetenskapsprogrammet borttagen jämfört med alternativ 2. Sökmönstret visar i nuläget att 
söktrycket till vård- och omsorgsprogrammet bland elever i Lomma är lågt. 

En parallell i ett yrkesprogram kan medföra utmaningar såväl i rekrytering, schemaläggning som i 
undervisningskvalitet. Detta i sin tur kan påverka möjligheten att konkurrera om eleverna med andra 
huvudmän. Ett yrkesförberedande program har en högre programkostnad per elev (Bilaga - 
riksprislista för ersättning till fristående skolor 2022). 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från administrativ chef och förvaltningschef 
- Slutrapport – förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun 
- Bilaga – sökmönster för elever i Lomma och i kranskommuner 
- Bilaga – riksprislista för ersättning till fristående skolor 2022 
- Bilaga – meritvärden för nationella program Lund 2021-22 
- Barnkonsekvensanalys 

Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska föreslå barn- 
och utbildningsnämnden att besluta i enlighet med förvaltningens andra alternativ. 

Lena Wahlgren (M) och Gun Larsson (L) bifaller ordförandes yrkande. 

Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta enlighet med alternativ tre med ändringen att ytterligare en parallell 
med vård och omsorgsprogrammet ska tilläggas. 

Thomas Eneström (S) yrkar vidare att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska föreslå barn- 
och utbildningsnämnden att besluta med tillägget att förvaltningen vid den fortsatta planeringen av 
gymnasieskolan ska utgå från att planeringen ska inkludera en gymnasiesärskola. 
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Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Fredrik Axelsson att ställa proposition på 
bifall respektive avslag på dels på sitt eget yrkande och dels på Thomas Eneströms ändringsyrkande, 
varefter ordförande finner att barn- och utbildnings beslutat att bifalla ordförandes eget yrkande.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på bifall respektive avslag till Thomas Enenströms 
tilläggsyrkande. Varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att avslå 
Thomas Eneströms tilläggsyrkande. 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 
följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens andra alternativ som 
består av naturvetenskapsprogrammet (tre paralleller), samhällsvetenskapsprogrammet (tre 
paralleller), ekonomiprogrammet (tre paralleller) och NPF-inritning (en parallell). 

Reservation 
Thomas Eneström (S) reserverar sig mot beslutet. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
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BUN AU § 34 BUN/2022:46 

Förslag till beslut om lokalbehovsplan BUN 2023 

Ärendebeskrivning 
Kommunövergripande strategi 
Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF) och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) 
planerar genomföra en kommungemensam utredning kring den framtida utbildning- samt kultur- och 
fritidsverksamheten i norra kommundelen och södra kommundelen där verksamhetsperspektiv, 
samhällsbyggnadsperspektiv och kommungemensamt perspektiv beaktas samlat. 
 
Utredningen ska sammanställas som en föreslagen inriktning för utveckling och hänförliga lokalbehov 
för respektive verksamhetstyp. Den föreslagna inriktningen som sedan skall ligga till grund för den 
strategi som utgör projektets övergripande målsättning ska skapa framtida förutsättningar för 
Lomma kommun att fatta beslut om åtgärder i lokalresurser som beaktar den långsiktiga 
lokalförsörjningen utan att skapa låsningar/motsättningar utifrån framtida prognosticerade 
lokalbehov. 
 
Utredningen bygger på tre olika målområden: 
 

• Verksamhetsperspektiv - avser att kartlägga förutsättningar och behov idag och i framtiden 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

• Samhällsbyggnadsperspektiv - innebär att ta fram underlag beträffande tillgängliga 
lokalresurser tillsammans med kartläggning andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter. 

• Kommungemensamt perspektiv - ska analysera resultatet av de två föregående och 
sammanvägas i en kommungemensam slutsats och rekommendation (inriktning). 

 
I lokalbehovsplan 2022 analyserar det första målområdet - Verksamhetsperspektivet 
 

De lokalbehov planen identifierar ur ett verksamhetsperspektiv föreslås överlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen som tar fram underlag beträffande tillgängliga lokalresurser 
tillsammans med kartläggning av andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter. 

Lokalbehovsplanen föreslår att förfrågan om förstudie översänds till SBF avseende: 

Norra kommundelen enligt följande: 

- Nybyggnation av både Trollets och Äpplegårdens förskola. Två byggnader med vardera 6 
avdelningar. 

- Akuta behov av arbetsmiljöåtgärder Trollets förskola i avvaktan på eventuell nybyggnation. 
- Tillkommande lokaler i Bjärehovskola vid omlokalisering av kulturskolan och biblioteket i 

norra kommundelen 
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- Möjligheterna till lokaloptimering i grundskolan i norra kommundelen vid vikande 
elevunderlag 

- Möjligheterna till anpassning av köket i Lärkans förskola. 
- Möjligheterna att flytta tillagning av mat till äldreomsorgen från Lerviks förskola i södra 

kommundelen till planerat nytt särskilt boenden i norra kommundelen analyseras. 

Södra kommundelen enligt följande: 

- Ny idrottshall i kommundelen. 
- Ny idrottshall i Karstorpsområdet. 
- Fritidshem i Karstorpsområdet. 
- Möjligheterna till lokaloptimering i grundskolan i södra kommundelen vid vikande 

elevunderlag. 
- Behov av ytterligare undervisningslokaler för svenska för invandrare (SFI). 

Tillgängliga lokalresurser tillsammans med kartläggning av andra relevanta 
samhällsbyggnadsaspekter redovisas i nämndens uppföljning i oktober 2022. 

Efter nämndens handläggning kommer en sammanvägning att göras i en kommungemensam slutsats 
och rekommendation (inriktning). De kommungemensamma slutsatserna och rekommendationerna 
kommer att underställas politisk prövning i nämnden när lokalbehovsplanen 2023 behandlas. De 
beslut nämnden då fattar gällande lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning inför 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 - 2027. 

Beslutsunderlag 
- Lokalbehovsplan 2022 – Utredning. 
- Bilaga – Analys av behov av ytor för idrott och hälsa. 
- Bilaga – Barnkonsekvensanalys. 
- Bilaga – Barnkonsekvensanalys – Idrottshall Karstorp. 
- Bilaga – Verksamhetslokaler i för- och grundskola. 

Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska besluta 
att lämna ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till barn- och 
utbildningsnämnden utan eget ställningstagande. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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