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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Plats: Lomma kommun, Sammanträdesrum Flädie 

Tid: 2022-09-13, klockan 15:00-17:52 
Ajournering: 17:02-17:07 
 
Beslutande: 
Fredrik Karström (M), Ordförande  
Lena Wahlgren (M), Vice ordförande 
Anita Fränninge (M) ersätter Jesper Wiman (M) 
Gun Larsson (L), Ledamot 
Thomas Eneström (S), Ledamot  
 
Övriga deltagare:  
Viktoria Pizevska, Nämndsekreterare 
Roberto Citterio, Förvaltningschef  
Åsa Melkersson, Verksamhetschef grundskola och Lärcentrum 
Thomas Kvist, Verksamhetschef förskola 
Staffan Friberg, Utredningschef 
Thomas Ladö, Kvalitets- och utvecklingsledare 
Per-Olof Petterson, Controller 
Victoria Rhudin Lindell, Rektor Strandskolan 

Utses att justera: Thomas Eneström  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-09-20 

Paragraf: § 55 - § 63 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Viktoria Pizevska 

Ordförande Fredrik Karström 

Justerande Thomas Eneström   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: BUNAU 

Sammanträdesdatum: 2022-09-13 

Paragrafer: § 55 - § 63 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-09-21 

Datum när anslaget tas ned: 2022-10-13 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Viktoria Pizevska 

Anslaget har signerats digitalt 
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BUN AU § 55 BUN/2022:14  

Ändring av dagordning 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet ”Beslut om riktlinjer för 
medflytt av skolpeng utomlands” bordläggs till nästa sammanträde, samt att ärendet 
”Information nytt i skolan” stryks från dagordningen.   

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 56 BUN/2022:38 

Information om enhetsuppföljning av Strandskolan 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar Strandskolans rektor 
Victoria Rhudin Lindell en redogörelse för enhetsuppföljningen av Strandskolan.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

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

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 57 BUN/2022:196 

Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 2022-01-01 - 2022-08-31 

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 samt kommunfullmäktige löpande får information om vad som sker i 
verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på 
nämndnivå, kvartalsrapport, delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp 
helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter.  

Förvaltningen redovisar utfall för barn- och utbildningsnämnden för perioden 2022-01-01 – 2022-08-
31, helårsprognos samt åtgärder för att nå budget i balans. 

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde redogör utredningschef Staffan 
Friberg för måluppföljningen. Controller Per-Olof Petersson redogör för den ekonomiska 
uppföljningen för perioden.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från förvaltningschef och controller 
- Delårsrapport barn- och utbildningsnämnden 2022-01-01 – 2022-08-31 

Överläggning 
Ordförande Fredrik Karström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska besluta 
att lämna ärendet utan ett eget ställningstagande.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

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

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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BUN AU § 58 BUN/2022:163 

Information om utbildningsresultat vårterminen 2022 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden följer upp elevernas kunskapsresultat efter varje termin, vilket 
innebär att nämnden gör två uppföljningar per år. Kunskapsresultaten följs upp i augusti och 
februari.  

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar kvalitets- och 
utvecklingsledare Thomas Ladö en redogörelse för utbildningsresultatet för vårterminen 2022.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-08-31 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare 
- Rapport avseende utbildningsresultat vårterminen 2022 

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

- Barn- och utbildningsnämndens lägger med godkännande informationen om 
utbildningsresultat från vårterminen 2022 till handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden  
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BUN AU § 59 BUN/2022:164 

Information om anmälningar om upplevd kränkande behandling vårterminen 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska rektor underrätta huvudmannen om kränkande behandling av barn  
eller elever förekommit vid en skola eller förskola.  
 
Förvaltningen sammanställer varje termin de anmälningar som gjorts avseende upplevd kränkande  
behandling i för- och grundskolan till huvudmannen/förvaltningen. Förvaltningen har sammanställt  
aktuella anmälningar avseende vårterminen 2022. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-08-30 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare 
- Rapport avseende kränkande behandling av barn och elever vårterminen 2022 

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

- Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, redovisningen avseende 
anmälningar om upplevd kränkande behandling VT 2022 till handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden  
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BUN AU § 60 BUN/2022:100 

Uppföljning avseende synpunkts- och klagomålshantering i LUKAS 2022-01-01 - 
2022-08-31 

Ärendebeskrivning 
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service finns 
möjlighet att lämna in dem till kommunen via 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 den gemensamma databasen Barium, kategoriseras och skickas 
vidare till berörd handläggare. 
 
Varje synpunkt har ett kommentarsfält kopplat till sig där andra invånare har möjlighet att 
kommentera. I de fall kommentaren har en tydlig frågeställning ska kommentaren behandlas på 
samma sätt som en synpunkt och besvaras inom tre dagar. 
 
Under perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 har det inkommit 15 synpunkter som berör barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-09-05 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare 
- Rapport avseende barn- och utbildningsnämndens synpunkts- och klagomålshantering för 

perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 
- Bilaga med inkomna synpunkter till barn- och utbildningsnämnden 

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

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 
klagomålshantering för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden  
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BUN AU § 61 BUN/2022:124 

Förslag till beslut om nämndsinitiativ avseende översyn av utbud av och 
information om pedagogiska inriktningar 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har inkommit med ett nämndsinitiativ gällande översyn av och information om 
pedagogiska inriktningar på förskolorna i Lomma kommun. 

Nämndsinitiativet tar upp att ”föräldrar har svårt att uppfatta vilka pedagogiska inriktningar genom 
den information kommunen tillhandahåller via delar av hemsidan som ska beskriva en enskild 
förskolas eller avdelnings pedagogiska inriktning” vilket då skulle medföra att kommunen 
”misslyckas” med att tillgodose ”föräldrars och i längden deras barns inflytande över sin utbildning”.  

Nämnden önskar en redogörelse ”för vilka pedagogiska inriktningar som finns bland Lomma 
kommuns förskolor och utreda hur information om dessa kan kommuniceras tydligare till 
kommuninvånarna via webb eller annan kommunikation”. 

Vid barn- och utbildnings arbetsutskotts sammanträde informerar verksamhetschef för förskola 
Thomas Kvist om nämndsinitiativet avseende översyn av utbud och information om pedagogiska 
inriktningar.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-08-30 från förvaltningschef och verksamhetschef förskola 
- Nämndsinitiativ från Denise Rydblom (C), inkommit 2022-04-12 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2022-05-03, § 44 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska uppdatera informationen om 
respektive förskola på lomma.se ur ett kommunikativt perspektiv samt upprätta en broschyr 
som lyfter fram vad som särskiljer Lomma kommuns förskoleverksamhet generellt jämfört 
med andra kommuner. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden  
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BUN AU § 62 BUN/2022:188  

Information om säkerhetsarbetet i grundskolan 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde redogör förvaltningschef Roberto 
Citterio om säkerhetsarbetet i grundskolan.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

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

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 63 BUN/2022:14  

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildnings arbetsutskotts sammanträde redogör verksamhetschefen för grundskola, 
Åsa Melkersson, om byggnationen av gymnasieskola i Lomma kommun.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

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

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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