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Information: Vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 2018
Ärendebeskrivning
Varje dag går cirka 5000 barn och elever till Lomma kommuns pedagogiska verksamheter. Barn- och
utbildningsnämndens uppdrag är att genom ett systematiskt kvalitetsarbete bidra till alla barns och
elevers lika rätt till god utbildning i en stimulerande och trygg miljö.
Genom den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, har kravet på systematiskt
kvalitetsarbete förstärkts. Varje huvudman, rektor och förskolechef ansvarar för att systematiskt
planera, följa upp och utveckla utbildningen i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.
Det systematiska kvalitetsarbetet är motorn i all utveckling inom förskola, förskoleklass, grundskola
och fritidshem. Olika slags kvalitetsindikatorer hjälper oss att sätta rätt prioriteringar på såväl
ekonomiska resurser som pedagogiska kompetensutvecklingsinsatser. Det viktigaste syftet med
kvalitetsarbetet är att ge huvudman, förskolechef, rektor och pedagogisk personal ett underlag för
att komma tillrätta med de brister som finns i verksamheten samt att ta tillvara det som redan
fungerar bra.
Idag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i Lomma kommun och 2018 sker en vidareutveckling på
både huvudmanannivå och enhetsnivå med fokus på ökad likvärdighet och systematisk analys. Syftet
är att respektive förskole- och skolenheter systematiskt ska följa upp verksamheten, analysera
resultaten i förhållande till de nationella och prioriterade kommunala målen och utifrån det planera
och utveckla utbildningen.
Förvaltningen förelägger nämnden information om det systematiska kvalitetsarbetet år 2018 (bilaga).

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande, information om förvaltningens
systematiska kvalitetsarbete 2018, till handlingarna.

Martin Persson
Förvaltningschef

Thomas Ladö
Kvalitets- och utvecklingsledare
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Vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 2018

Informationsärende systematiskt kvalitetsarbete 2018
1. Inledning
Varje dag går cirka 5000 barn och elever till Lomma kommuns pedagogiska verksamheter. Barnoch utbildningsnämnden har utifrån skollagen ett uppdrag att bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete som bidrar till alla barn och elevers rätt till utbildning utifrån kraven i de
nationella styrdokumenten. Utbildningen i förskolan och grundskolan ska vara likvärdig.
Varje huvudman, rektor och förskolechef ansvarar för att systematiskt planera, följa upp och
utveckla utbildningen i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.
Det systematiska kvalitetsarbetet är motorn i utvecklingen inom förskola, förskoleklass,
grundskola och fritidshem. Olika slags kvalitetsindikatorer hjälper oss att sätta rätt prioriteringar
på såväl ekonomiska resurser som pedagogiska kompetens- och utvecklingsinsatser. Det
viktigaste syftet med kvalitetsarbetet är att ge huvudman, förskolechef, rektor och pedagogisk
personal ett underlag för att komma tillrätta med de brister som finns i verksamheten samt att
ta tillvara det som redan fungerar bra.
Idag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i Lomma kommun och 2018 sker en
vidareutveckling på både huvudmanannivå och enhetsnivå med fokus på likvärdighet och
systematisk analys. Syftet är att respektive förskole- och skolenheter systematiskt ska följa upp
verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella och prioriterade kommunala
målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.
Skolforskning, beprövad erfarenhet och ett innovativt förhållningssätt har löpt som en röd tråd
genom arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

2. Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete
Utgångspunkten i det systematiska kvalitetsarbetet är alltid densamma, dvs. nationella mål och
riktlinjer för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.
Enligt Skollagens fjärde kapitel ska:
§ Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen.
§ Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på förskoleoch skolenhetsnivå.
§ Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
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3. Systematiskt kvalitetsarbete i Lomma kommun - en tillbakablick
Hur såg då det systematiska kvalitetsarbetet ut i Lomma kommun?
Skolinspektionens påpekade i samband med tillsynen 2013 att Lomma kommun behövde
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. I beslutet stod att ”de
uppföljningar som görs fokuserar i allt för hög utsträckning på analyser av resultaten i årskurs 9
och på elevers och föräldrars nöjdhet. Kommunikationen mellan verksamhet, förvaltning och den
politiska nivån måste vara öppen och saklig. Att politiker, förvaltningsledningen och
skolområdescheferna har så olika bilder av hur tillståndet i verksamheterna är och vad det är
som behöver åtgärdas kan försvåra arbetet med att utveckla utbildningen i Lomma kommun”,
ansåg Skolinspektionen.
Med anledning av detta inleddes ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Ett målmedvetet arbete bidrog till att utveckla gemensamma strukturer och rutiner för
uppföljning- och analysarbetet och modeller för dialog mellan huvudman, politiker och
förvaltning, rektorer och förskolechefer.
I tillsynen 2017 fastslog Skolinspektionen att det inte fanns något att anmärka på gällande det
systematiska kvalitetsarbetet. Särskild uppmärksamhet gavs till modellen med Lärstämmor och
Lärrapporter. Enligt Skolinspektionen har de skapat en grogrund för dialog och återkoppling i
styrkedjan och förutsättningar för en gedigen analys som grund för utvecklingsarbetet.
Att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete är dock ett ständigt pågående arbete och i vår
vidareutveckling för 2018 kommer rektorn och förskolechefen följa ett nytt årshjul med rutiner
och instruktioner. För att förbättringsarbetet ska bli effektivt och långsiktigt förutsätter det dock
deltagande från pedagogisk personal, vilket gör att förskollärare och lärare kommer att utgöra
ett centralt inslag. Deras praktik, kunskaper, erfarenhet och professionalitet är viktig för all skoloch kvalitetsutveckling.

Vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 2018

4. Nytt årshjul med fokus på kärnuppdraget
Årshjulet för 2018 innebär en del förändringar och innehåller information om årets viktiga
hållpunkter i det systematiska kvalitetsarbetet för enheter och huvudman.

5. Kvalitetsrapporter på enhetsnivå och Lärrapport på huvudmannanivå
Enligt Skollagen är dokumentation av kvalitetsarbetet ett viktigt inslag i det systematiska
kvalitetsarbetet.
I vidareutvecklingen av kvalitetsarbetet är det lärarnas och förskollärarnas lärdomar som är i
centrum. Huvudmannen, Lomma kommun, har valt att bygga upp en struktur på enhetsnivå där
syftet med kvalitetsarbetet är till för att stödja enheterna i det pedagogiska utvecklingsarbetet
där målet är ett undersökande arbetssätt, en fördjupad förståelse av problemen, lösningsfokus
och gemensam systematisk kunskapsbildning. Här handlar det om och förstå hur den
pedagogiska verksamheten bidrar till eller hindrar barn och elevers lärande och hur olika
problem kan lösas. Dessa lärdomar ska sedan leda till handling och förändring av
undervisningspraktiker om det finns sådana behov.
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I vidareutvecklingen av modellen finns fem faser i systematisk analys och kunskapsbildning på
avdelnings/enhetsnivå:
1. Ta del av resultatet för hur väl avdelningen/enheten möter målen (ansvarig:
förskollärare/lärare. Ansvarig för att ta fram resultat: kvalitets- och utvecklingsledare)
2. Analysera arbetsformer och arbetssätts betydelse för måluppfyllelsen på
avdelningen/enheten (ansvarig: förskollärare/lärare)
3. Sammanställa avdelningarnas/lärarnas rapporter, skapa en kvalitetsrapport på
enhetsnivå och kommunicera kring viktiga mål för enheten (ansvarig:
förskolechef/rektor. Stödjande funktion: verksamhetscheferna, kvalitets- och
utvecklingsledare)
4. Formulera ett önskvärt läge och skapa en enhetsplan för att nå dit (ansvarig:
Förskolechef/rektor. Stödjande funktion: verksamhetscheferna, kvalitets- och
utvecklingsledare)
Summering och analys av alla enheters lärdomar sker i Lärrapporten, där den generella
lägesbedömningen och utvecklingsområden presenteras (ansvarig: kvalitets- och
utvecklingsledare)

6. Lärseminarium på enhetsnivå och Lärstämma på huvudmannanivå
På Lärstämman som från och med 2018 organiseras 1ggr/år möts barn- och
utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän, rektorer och förskolechefer för att diskutera och
skapa förståelse. Den nya modellen medför vissa förändringar då separat lärstämma genomförs
för förskolorna respektive grundskolorna.
På Lärseminarierna, som är ett nytt inslag, möts verksamhetschefer, förvaltningschef, kvalitetsoch utvecklingsledare, förskolechefer, rektorer och pedagoger.
Syftet är att Lärseminariet ska ge en relativt ingående orientering om olika lärdomar på
enhetsnivå. Det vidare syftet är att Lärseminariet ska ses som ett lärtillfälle om problem och
dilemman som enheten ställs inför och vilka lärdomar som förverkligas i praktiken. Fokus är
förutom måluppfyllelse och nöjdhet även processperspektivet, dvs en avstämning av det
pågående arbetet med hur enheten på bästa sätt bidrar till elevers lärande och utveckling
utifrån det uppdrag som finns formulerat i styrdokumenten.
Ambitionen är att Lärseminarierna framöver blir ett tillfälle att diskutera elevernas progression
från termin till termin och från årskurs till årskurs.
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7. Digitalisering av kvalitetsarbetet
Instruktioner för det systematiska kvalitetsarbetet finns uppdaterat och samlat på vår nya
kvalitetssajt: https://sites.google.com/edu.lomma.se/kvalitetsarbete
Våra nya årliga enkäter genomförs i Google-formulär. Kvalitetsrapporter skapas i Googledokument. Verktygen är inte förenade med några kostnader, effektiva och pedagogisk personal
arbetar redan idag med olika Google-program. Till saken hör att det är nödvändigt då vi utgår
från pedagogernas erfarenheter och lärdomar. I program som Stratsys ges pedagoger inte
behörighet. Det är dessutom inte kostnadseffektivt och kräver en stor administrativ insats av
kvalitets- och utvecklingsledare.
Resultat
I samband med läsårsslut i juni sammanställer kvalitets- och utvecklingsledare resultat från:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enkäten Miljö för lärande och utveckling i F-3, Fritidshem, 4-9 och vårdnadshavare
Enkäten Förskolebarometer
BRUK
Meritvärde för elever i årskurs 9
Andel elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen
Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan
Andel elever i årskurs 6 som är godkända i alla ämnen
Andel elever åk 3 som klarat samtliga delprov i nationella prov.
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Rapport: Intern kontroll 2017
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.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reviderat reglemente för intern
kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23 §151 beslutat om anvisningar till
reglemente för intern kontroll.
Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för
innevarande år ska tas 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:
-

Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.

I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll som
både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet framgår att den
interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Specifika områden för intern kontroll 2017
I syfte att förstärka verksamheternas attraktivitet ytterligare bedöms god Arbetsmiljö och
Lönesättning vara två faktorer som har betydelse.
Uppföljning av handlingsplanen för intern kontroll 2017 har genomförts. Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sin handläggning av uppföljningen, gjort justeringar i
förvaltningens uppföljningsrapport. Rapporten jämte aktuella justeringar redovisas i bilaga.
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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll
2017 till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

Martin Persson
Förvaltningschef

Staffan Friberg
Utredningschef/
stf Förvaltningschef
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1 Inledning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reviderat reglemente för
intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23 §151 beslutat om
anvisningar till reglemente för intern kontroll.
Av 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:
 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
 En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.
I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll
som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet
framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål
uppnås:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Specifika områden för intern kontroll 2017
I syfte att förstärka verksamheternas attraktivitet ytterligare bedöms god Arbetsmiljö och
Lönesättning vara två faktorer som har betydelse.
Arbetsmiljö
Förvaltningen bedömer att det finns en risk för ökad sjukfrånvaro och personalomsättning och
ser att en sådan ökning kan medföra stora konsekvenser för verksamheterna, både avseende
kvalitet och ekonomi. De konsekvenser förvaltningen befarar är att ökad sjukfrånvaro och
personalomsättning medför högre arbetsbelastning för ordinarie personal, som i sin tur bidrar
till ytterligare ökning av sjukfrånvaron och personalomsättningen.
Lönesättning
Förvaltningen bedömer att det finns en risk för löneglidning med kännbara effekter på skol- och
förskoleenheters ekonomi. Budgeten 2018 och det nya resursfördelningssystemet kompenserar
inte för ökade lönekostnader i samband med nyrekryteringar som den tidigare
resursfördelningen gjorde. Förvaltningen kommer att följa upp lönesättningen genom att
utveckla rutiner för lönesättning så att inte negativa ekonomiska konsekvenser uppstår.
Kontinuitet i elevernas lärande
God arbetsmiljö och lönesättning bedöms kunna ge positiva effekter på medarbetares syn på
den egna verksamhetens attraktivitet. En sådan syn på verksamheten medför att medarbetare i
högre omfattning kan känna sig som ambassadörer för kommun och på så sätt förstärka den
positiva bilden av kommunen ytterligare. En bra arbetsmiljö och tydliga rutiner för lönesättning
kan därför förstärka verksamheternas möjligheter att bibehålla redan anställda, men också vara
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en attraktiv arbetsgivare för presumtiva medarbetare. Den attraktivitet som skapas på detta
sätt bedöms ge förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i organisationen som är bra för
elevernas lärande.

2 Sammanfattning
Process/rutin

Risk

Kontrollaktivitet

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaron ökar

Uppföljning av
sjukfrånvaro

Ingen avvikelse

Fortsatt
uppföljning av
sjukfrånvaron

Personalomsättningen
ökar

Uppföljning av
personalomsättning

Ingen avvikelse

Fortsatt
uppföljning av
personalomsättningen

Löneglidning

Dokumentation av
motiv för lönebeslut

Ingen avvikelse

Förtydliganden av
rutin för rapportering

Lönesättning

Resultat

Åtgärd

3 Uppföljning
3.1

Arbetsmiljö

Risk:
Sjukfrånvaron ökar
Riskbedömning
12. Allvarlig
Kontrollaktivitet:

Uppföljning av sjukfrånvaro
Resultat
Ingen avvikelse
Kontrollansvarig
Staffan Friberg
Kommentar
Arbetsmiljö – Uppföljning av sjukfrånvaro
I riket är den genomsnittliga sjukfrånvaron år 2016 inom kommunsektorn 7,2 procent.
Motsvarande tal för Lomma kommun är 5,7 procent (SKL 2016). För barn- och
utbildningsnämndens verksamheter är sjukfrånvaron 5,8 procent under aktuellt år.
När det gäller andelen sjukfrånvaro som är minst 60 dagar visar statistik för samtliga kommuner
48,6 procent under år 2016. Lomma kommuns andel av sådan längre sjukfrånvaro är 29,4
procent (SKL 2016). Andelen inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är 30,1
procent.
Statistiken för Lomma kommun visar lägre sjuktal än riket och att sjukfrånvaron i högre
omfattningen än i riket är att hänföra till korttidssjukfrånvaro. År 2016 har valts som utgångspunkt
för jämförelserna då statistik för det året är sammanställd för året som helhet på både nationell och
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lokal nivå.

Sjukfrånvaron bedöms vara en viktig indikator på verksamsamhetens arbetsmiljö och är därför
en del i nämndens interna kontroll för år 2017.
Intern kontroll 2017
Den risk som definierats när det gäller arbetsmiljö är ökad sjukfrånvaro i förhållande till tidigare
år. I nämndens plan för intern kontroll anges att kontrollaktiviteten inom
undersökningsområdet är uppföljning av sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron följs upp varje månad i
enlighet med fastställd kontrollaktivitet. Uppföljningen sker som en del i den
månadsuppföljning av ekonomin som nämnden gör.
Parallellt med den kontinuerliga uppföljningen gör förvaltningen även månadsvis uppföljning av
sjukfrånvaron över tid för förvaltningen, per verksamhetsområde och per yrkesgrupp.
Nämnden har gjort en fördjupad studie av sjukfrånvaron där skolledare inom förskolan och
grundskolan samt chef för kostverksamheten analyserat utfallet, bedömt orsaker till
sjukfrånvaro inom sina respektive områden samt redovisas vidtagna och planerade åtgärder för
att minska sjukfrånvaron. Den fördjupade studien har förelagts barn- och utbildningsnämnden
2017-12-12 (bilaga).
I studien noteras att sjukfrånvaron under året följer en cykel, där sjukfrånvaron är som högst
under vintermånaderna.
Statistiken visar en relativt stor variation mellan olika områden och mellan åren. I huvudsak går
denna variation att hänföra till hög andel sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar, det vill säga
att ett område under en period haft någon eller några medarbetare som har varit
långtidssjukskrivna.
Statistiken visar även ett samband mellan yrkesgrupp och målgrupp, i meningen att de
yrkesgrupper som arbetar med barn och yngre elever har högre sjukfrånvaro än de
yrkesgrupper som arbetar med äldre elever.
I den analys som gjorts konstateras att orsakerna till sjukfrånvaro i huvudsak beror på
arbetsbelastning och exponering för infektioner. För att påverka sjukfrånvaron görs därför
insatser för att minska arbetsbelastning genom att vidareutveckla en kultur av ökat
tillsammanskap och genom att bidra till ökad utevistelse.
Förvaltningen ser att uppföljningsrutiner har upparbetats som gör att sjukfrånvaron följs
kontinuerligt på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå. Förvaltningen ser också att
åtgärder vidtas och planeras vidtas för att minska sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron i Lomma kommun och inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar
lägre tal än i riket som helhet. En orsak till detta skulle kunna vara att kommunen har utvecklat
rutiner för uppföljning av sjukfrånvaron och kartlagt sådana områden som bedöms påverka
sjukfrånvaron negativt. Detta har förstärkt medvetenheten om betydelsen av en god
arbetsmiljö så att gemensamma åtgärder för att minska sjukfrånvaron på olika nivåer i
organisationen vidtagits.
Åtgärd:
Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron
Kommentar
Uppföljning av sjukfrånvaron görs kontinuerligt. Uppföljning föreslås ske som en del i
verksamhetens kvalitetsarbete.
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Ansvarig
Staffan Friberg
Slutdatum
2017-12-31
Risk:
Personalomsättningen ökar
Riskbedömning
12. Allvarlig
Kontrollaktivitet:

Uppföljning av personalomsättning
Resultat
Ingen avvikelse
Kontrollansvarig
Staffan Friberg
Kommentar
Arbetsmiljö – Uppföljning av personalomsättning
I denna rapport redovisas personalomsättning som andelen tillsvidareanställda som slutar sin
anställning. I riket är den genomsnittliga personalomsättningen inom kommunsektorn 11
procent under är 2016 (Kolada). Motsvarande andelstal för Lomma kommun är 15,9 procent.
Personalomsättningen inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter under år 2016 är
17,1 procent.
Intern kontroll 2017
Den risk som definierats när det gäller arbetsmiljö är ökad personalomsättning i förhållande till
tidigare år. I nämndens plan för intern kontroll anges att kontrollaktiviteten inom
undersökningsområdet är uppföljning av personalomsättning. Personalomsättning följs upp
varje månad i enlighet med fastställd kontrollaktivitet. Genom den kontinuerliga uppföljningen
ger en bild av personalomsättningen över tid för förvaltningen, per verksamhetsområde och
per yrkesgrupp.
I uppföljningen noteras att personalomsättningen under året följer en cykel, där
personalomsättningen är högst vid terminsskiften. Personalomsättningen är generellt något
högre vid höstterminsstarten än inför vårterminsstarten.
Statistiken visar en variation mellan olika områden och mellan åren. I huvudsak går denna
variation att hänföra till interna personalövergångar mellan enheter. Vid höstterminsstarten
2017 har Strandskolan tagits i drift. Detta har bland annat inneburit personalövergångar från i
huvudsak Fladängskolan. I statistiken noteras dessa övergångar som personalomsättning.
Oktober månad har använts som mätperiod. Perioden har valts då den ligger i mitten av en
termin och därmed inte påverkas av de cykler som nämnts ovan. Genom att utgå från oktober
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kan en bild av en genomsnittlig månad erhållas. Statistiken för mätmånaden visar att det finns
en stabilitet över tid i aktuella yrkesgrupper. Inom yrkesgrupperna barnskötare,
dagbarnvårdare och kökspersonal visas inte någon personalomsättning alls, medan en viss
omsättning noteras inom yrkesgrupperna förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Den
omsättning som statistiken visar för mätmånaden avser i huvudsak pensionsavgångar. De
skillnader i personalomsättningen som i övrigt noteras mellan de olika yrkesgrupperna bedöms
vara för små för att slutsatser om orsaker ska kunna dras. Personalomsättningen för
förvaltningen som helhet under mätmånaden är under en procent och bedöms inte innebär
några behov av åtgärder.
Förvaltningen ser att uppföljningsrutiner har upparbetats som gör att personalomsättningen
följs kontinuerligt på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå.
Även om mätmånaden visar en låg personalomsättning och att den är att hänföra till
pensionsavgångar, så visar personalstatistik för år 2016 att kommunen som helhet och barnoch utbildningsnämnden har en högre personalomsättning än riket. En orsak till att
helårsresultatet för personalomsättningen år 2016 visar högre tal i Lomma kommun än i riket
skulle kunna vara att kommunen är lokaliserad i en tillväxtregion där fler arbetstillfällen och
möjligheter att byta arbetsgivare finns än i regioner med lägre tillväxt. Skälet till att
personalomsättningen är högre inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter skulle
kunna vara att nämndens ansvarsområden organiserar medarbetare med hög utbildning. Dessa
medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden, vilket kan antas påverka rörligheten inom
aktuella personalgrupper i nämndens verksamheter.
Åtgärd:
Fortsatt uppföljning av personalomsättningen
Kommentar
Uppföljning av personalomsättning görs kontinuerligt. Uppföljning föreslås ske som en del i
verksamhetens kvalitetsarbete.
Ansvarig
Staffan Friberg
Slutdatum
2017-12-31
3.2

Lönesättning

Risk:
Löneglidning
Riskbedömning
6. Lindrig
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Kontrollaktivitet:

Dokumentation av motiv för lönebeslut
Resultat
Ingen avvikelse
Kontrollansvarig
Staffan Friberg
Kommentar
Lönesättning – Löneglidning
Den risk som definierats när det gäller lönesättning är löneglidning, i betydelsen ökning av lön
utöver vad som bestämts enligt kollektivavtal.
I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna om bland annat löner. Avtalen sluts
med respektive förbund i form av så kallade huvudöverenskommelser (HÖK).
Huvudöverenskommelserna avseende 2016 varierar när det gäller lönenivå, hur lönenivån
definieras och när det gäller hur överenskommelserna formats. Aktuella olikheter gör att det
inte går att ge en generell rättvisande beskrivning av avtalsnivån som omfattar hela
arbetsmarknaden på riksnivå. Förvaltningen har därför valt att presentera löneutfallsstatistik
för riket, med utgångspunkt i löneförändring, enligt nedan.
Lokal löneförhandling i Lomma avseende år 2016 ger ett löneökningsutfall på 2,9 procent.
Löneökningen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter har bedömts med
utgångspunkt i utfallet av de tre största förbunden – Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas
riksförbund (LR). För dessa tre förbund visar utfallet av den lokala förhandlingen en ökning med
2,6 procent.
Löneutfallet i kommunsektor i riket visar 2016 en löneökning på 3,5 procent i förhållande till
föregående år (SKL). Löneutfallet i Lomma kommun för 2016 i sin helhet visar en ökning med 4
procent. Motsvarande ökning inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter motsvarar
4,9 procent.
Intern kontroll 2017
I nämndens plan för intern kontroll anges att kontrollaktiviteten inom undersökningsområdet
är om motiv för lönebeslutet är motiverat. Dokumentation av motiv för lönebeslut har
undersökts. I undersökningen konstateras att den inte fattats något beslut om ändring av
anställds lön utöver avtal inom förskolan och kostverksamheten.
Inom grundskolan har tio beslut om ändring av anställds lön utöver avtal fattats under 2017.
Tre av dessa beslut avser korrigering av lön vid så kallade snedsitsar, det vill säga i sådana
situationer där en medarbetares lön har bedömts vara låg i förhållande till den lön kollegor med
jämförbar kompetens och erfarenhet har. Sju av de beslut som fattats avser anpassning av lön
till följd av förändrat uppdrag. Motiv för lönebeslut är dokumenterat i samtliga fall.
Förvaltningen ser att det är av stor vikt att motiv för lönebeslut utöver avtal dokumenteras. I
det fall sådana beslut fattas föreslås ny lön och motiv för lönebeslut meddelas i
anställningsbevis.
Förvaltningen ser att det finns en skillnad på olika nivåer mellan avtalad lön och utfall, som
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bedöms kunna medföra löneglidning. En tänkbar orsak till att skillnader uppkommer skulle
kunna vara att löneökning sker i samband med nyrekrytering, där kvalifikationsnivån på de som
rekryteras är avgörande för verksamheternas möjlighet att nå uppställda mål och för att
garantera elevernas rätt till utbildning. Detta innebär att konkurrens på arbetsmarknaden om
arbetskraft med adekvat kompetens får inverkan på den löneglidning som de förändrade
genomsnittslönerna medför. Förvaltningens genomlysning av rutiner vid lönesättning utöver
avtal och när sådana löneförändringar ägt rum antyder att sådana lönejusteringar sker vid
enstaka tillfällen i syfte att reglera lönenivån för enskild medarbetare och vid förändrade
arbetsuppgifter. Förvaltningen bedömer därför att den löneglidning som noteras i huvudsak
skulle kunna förklaras av marknadsfaktorer i samband med rekrytering.
Åtgärd:
Förtydliganden av rutin för rapportering
Kommentar
Rutin för rapportering av lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal föreslås
förtydligas enligt nedan.
Lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal föreslås rapporteras på anställningsbeviset
där ny lön markeras och motiv för lönebeslutet anges.
Anställningsbeviset skickas till HR – avdelningen för registrering i lönesystemet. I det fall motiv
för ändring av lön inte är dokumenterat ska underlaget återsändas till lönesättande chef för
komplettering.
Detta innebär registrering av lön utöver avtal endast sker då lönebeslut och motiv för ändring
av lön är dokumenterat på rätt sätt.
Ansvarig
Staffan Friberg
Slutdatum
2017-12-31

4 Analys av uppföljningsarbetet
Kontinuitet i elevernas lärande
God arbetsmiljö och lönesättning bedöms kunna ge positiva effekter på medarbetares syn på
den egna verksamhetens attraktivitet och förstärka verksamheternas möjligheter att attrahera
redan anställda, men också presumtiva medarbetare att arbeta i Lomma kommun. Den
attraktivitet som skapas bedöms ge förutsättningar för en stabilitet och kontinuitet i
organisationen som är bra för elevernas lärande. Nämnden har därför valt att genomföra intern
kontroll av arbetsmiljö och lönesättning.
Arbetsmiljö
När det gäller arbetsmiljö har nämnden sett en allvarlig risk i att sjukfrånvaro och
personalomsättning ökar eftersom en sådan förändring bedöms kunna medföra ökad
arbetsbelastning för ordinarie personal. Nämnden bedömer att ökad arbetsbelastning
eventuellt kan leda till att sjukfrånvaron ökar och har därför genomfört kontroller av
sjukfrånvaro och personalomsättning. Förvaltningen har under hösten inlett ett arbete, som
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utgår från den nya statliga regleringen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som
gäller från mars 2016, med syfte att i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram mål
för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Syftet med målen är att förbättra den sociala
och organisatoriska arbetsmiljön med effekt på arbetsbelastning och minskade
sjukskrivningstal. Barn och utbildningsnämnden har också givit förvaltningen i uppdrag att
under våren 2018 ta fram tre specifika åtgärder/aktiviteter som har möjligheter att minska
sjukfrånvaron inom BUN:s verksamhetsområden. Dessa både processer har likartade syften att
minska sjukskrivningarna, förbättra den kontinuerliga och hållbara kvaliteten i undervisningen
för förskola och grundskola och minska kostnaderna för sjukskrivningar i de verksamheter som
BUN är ansvarig för.
Nämnden har under 2017 följt sjukfrånvaron kontinuerligt. Nämnden har även gjort en
fördjupad studie där sjukfrånvaron analyserats särskilt. I den studien har orsaker till
sjukfrånvaro samt vidtagna och planerade åtgärder för att minska sjukfrånvaron visats (bilaga).
Partssammansatt arbetsgrupp har sammanställt program med prioriteringar vid hög
arbetsbelastning i grundskolan. Motsvarande arbete i partssammansatt arbetsgrupp pågår med
inriktning mot arbetsbelastning inom förskolan.
Nämnden har även följt personalomsättning över tid, inom olika områden och för olika
yrkesgrupper.
Lönesättning
Förvaltningen bedömer att det finns en risk för löneglidning med kännbara effekter på skol- och
förskoleenheters ekonomi. Budgeten 2018 och det nya resursfördelningssystemet kompenserar
inte för ökade lönekostnader i samband med nyrekryteringar som den tidigare
resursfördelningen gjorde. Förvaltningen kommer att följa upp lönesättningen genom att
utveckla rutiner för lönesättning så att inte negativa ekonomiska konsekvenser uppstår.
Lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal kommer att granskas kontinuerligt.
Resultat
Den interna kontrollen visar att arbetsmiljön - sjukfrånvaro och personalomsättning kontinuerlig följs upp. Arbetsmiljö bedöms därför inte behöva kvarstå som uppföljningsområde
i den interna kontrollen. Sjukfrånvaro och personalomsättning bör ändå fortsätta att följas upp
som ett led i verksamheternas kvalitetsarbete för att säkerställa en god arbetsmiljö och
balanserad arbetsbelastning.
Resultatet när det gäller intern kontroll avseende lönesättning - löneglidning - visar att relativt
få lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal fattas inom verksamheterna. Kontrollen
att motiv för ändring av lön har dokumenterats i samtliga fall. Rapportering har gjorts via
anställningsbevis där möjlighet att meddela ny lön och motiv för löneändring medges.
Anställningsbevis föreslås därför användas för att meddela aktuell löneändring. Rutiner föreslås
tydliggöras för att säkerställa att rapportering sker på samman sätt i samtliga verksamheter.

5 Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll
2017 till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

Barn- och utbildningsnämnden, Uppföljning intern kontroll 2017

10(10)

s. 1 (9)

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2017-11-14

Staffan Friberg
040 - 641 13 07
Staffan.Friberg@lomma.se
BUN/2017:251

Er referens:

Bilaga: Sjukfrånvaro inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter
Inledning
Barn- och utbildningsnämnden följer och analyserar kontinuerligt sjuklönekostnaderna inom
nämndens ansvarsområde. Vid sammanträdet 2017-08-29 (BUN § 65/17) beslutade nämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att framställa en utfallsanalys samt åtgärdsförslag avseende
sjuklönekostnaderna inom nämndens ansvarsområde.
Sjuklönekostnaderna är en direkt följd av sjukfrånvaron inom verksamheterna. För att få en
överskådlig bild över bakomliggande orsaker till uppkomna sjuklönekostnader har förvaltningen valt
att göra analyser med stöd av personalstatistik. På så sätt har jämförelse med kommunens
övergripande statistik och analyser över tid kunnat göras liksom jämförelser mellan olika
verksamheter. Sjukfrånvaron har också analyserats på enhetsnivå för respektive yrkesgrupp. Aktuella
analyser utgår från statistik avseende sjukfrånvaro för åren 2014 – 2017.
Nedan redovisas utfall, analyser och vidtagna respektive planerade åtgärder för att nå minskad
sjukfrånvaro samt förvaltningens slutsatser vad gäller inriktning för det fortsatta arbetet.
Utfall och utgångspunkter för val av analysområden
Förvaltning noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron i augusti inom UKF-förvaltningen är 4,3
procent för åren 2014 – 2017. Sjukfrånvaron för Lomma kommun i sin helhet visar ett genomsnitt på
4,5 procent under motsvarande period.
Yrkesgrupper
Statistiken visar ett samband mellan yrkesgrupp och målgrupp, i meningen att de yrkesgrupper som
arbetar med barn och yngre elever har högre sjukfrånvaro än de yrkesgrupper som arbetar med äldre
elever. Detta innebär att sjukfrånvaron generellt är högre inom förskolans yrkesgrupper än inom
grundskolans (Se Tabeller: Yrkesgrupper).
Områden
Statistiken visar även en relativt stor variation mellan olika områden och mellan åren. I några fall går
det att hänföra hög sjukfrånvaro till hög andel sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar, det vill säga
att ett område under en period haft någon eller några medarbetare som har varit långtidssjukskrivna.
Statistiken visar också skillnader mellan de olika områdena, som gör att hög sjukfrånvaro inte endast
kan förklaras med hög andel sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar (Se Tabeller: Områden).
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Perioder under året
Sjukfrånvaro under året följer en cykel, där sjukfrånvaron är som högst under vintermånaderna.
Statistiken indikerar att detta mönster i huvudsak kan hänföras till korttidsfrånvaro. Detta antagande
görs mot bakgrund av att andelen av sjukfrånvaron som är över 60 dagar är relaterad till den totala
sjukfrånvaron och att andel sjukfrånvaro över 60 dagar minskar när den totala sjukfrånvaron ökar.
Enheternas analyser
Förvaltningen har försökt att förstå de variationer som noterats när det gäller sjukfrånvaron med
utgångspunkt i de analyser skolledare inom för- och grundskolan har gjort. Förvaltningen har också
försökt finna förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaron genom den kartläggning av vidtagna
och planerade åtgärder som områdena har redovisat.
Redovisningen nedan är disponerade så att förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola och
kostverksamhet redovisas var för sig. Under respektive verksamhetsområde redovisas analys av
sjukfrånvaron samt vidtagna och planerade åtgärder för att sänka sjuktalen. Genomförda analyser
och åtgärder har samlats under rubrikerna arbetsbelastning och stress samt exponering för
infektioner enligt nedan.
Förskolan
Analys
Arbetsbelastning och stress
Inom förskolan bedöms sjukfrånvaron uppkomma till följd av att det finns många barn per barngrupp
samt hög beläggning av barn under hela dagen. Detta medför hög arbetsbelastning med få pauser för
pedagogerna och bedöms medföra negativ stress. Förvaltningen genomför under ht 2017 en kortare
enkätundersökning på individnivå för att tillsammans med partsammansatt grupp analysera varför
sjukfrånvaron är hög och vad vi tillsammans kan göra åt det.
Arbetsbelastning bedöms även vara relaterat till förändrat krav på dokumentation som upplevs bidra
till ökad stress och ger pedagoger en känsla av otillräcklighet. Behov av utbildning avseende
dokumentation noteras.
Exponering för infektioner
Förskolans miljö innebär en närhet till barnen som innebär högre exponering för infektioner än andra
yrkesgrupper. Förskolan bedömer också att arbetsmarknadens krav inverkar på behovet av omsorg
på ett sätt som gör att barn kan vara i förskolan innan de har tillfrisknat helt.
Övriga noteringar
När analysen görs för respektive yrkesgrupp får enskilda medarbetares frånvaro relativt stor inverkan
på den totala sjukfrånvaron, inte minst på mindre enheter. Sådan sjukfrånvaro noteras i några
förskolor.
Vidtagna och planerade åtgärder
Arbetsbelastning och stress
Systematiskt arbetsmiljöarbete: Huvuddelen av förskolecheferna pekar på betydelsen av
systematiskt arbetsmiljöarbete i form av skyddsrond avseende den fysiska arbetsmiljön samt årlig
enkät som mäter den sociala arbetsmiljön. Ett område pekar på betydelsen av god arbetsmiljö både
gällande vila och tillgång till arbetsrum och understryker vikten av en hållbar arbetsbelastning. Ett
annat område arbetar för att pedagogerna ska kunna påverka sitt arbete och sin arbetsbelastning.
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IT – utbildning: Arbete sker generellt för att försöka ge alla en utbildning i IT för att höja kunskaperna
och skapa en känsla av att räcka till för att på så vis sänka stressnivån.
Hantera korttidsfrånvaro: Övervägande del av förskolecheferna har ett strukturerat arbetssätt vid
korttidsfrånvaro och rehabilitering. De uppger också att handledning och coaching ges vid behov.
Verksamhetsbesök görs i syfte att följa verksamhetens utveckling och arbetsmiljö.
Lösningsfokus: Några av förskolecheferna arbetar med lyssnande, tillgängligt och lösningsfokuserat
förhållningssätt. Aktuella förskolechefer har även genomfört utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt
inom sina förskolor. Samma förskolechefer har noterat en vilja att förlägga arbetstiden så att alla
medarbetare schemaläggs till klockan 18.00 samma dag en dag/vecka. Den dagen genomförs all
planering, alla möten, APT och görs aktuellt analysarbete. Syftet med schemaanpassningen är att
minska stressen under dagen.
Exponering för infektioner
Utevistelse: Att vistas mycket utomhus är bra för att få färre smittovägar. Därför planeras
uteaktiviteter i så hög omfattning som möjligt inom förskolorna. Förskolor med särskild
utepedagogisk inriktning finns. Utetrollen är en avdelning i norra kommundelen där verksamheten
drivs som uteförskola. I södra kommundelen planerar Skeppets förskola starta en verksamhet med
utepedagogisk inriktning 2018, i enlighet med nämndens lokalbehovsplan 2017.
Övriga noteringar
Önskemål har uttryckts om att kommunen inför rökfri arbetstid som en viktig markering.
Familjedaghem
Analys
Arbetsbelastning och stress samt Exponering för infektioner
Analysen av dagbarnvårdarnas sjukfrånvaro följer i huvudsak den analys som görs av sjukfrånvaron
inom förskolan. Förvaltningen bedömer att faktorer såsom arbetsbelastning och stress liksom
exponering för infektioner därför även omfattar familjedaghemmens verksamhet.
Det som skiljer statistiken i förskolan från familjedaghemmen är att dagbarnvårdarna är en liten
yrkesgrupp vilket påverkar den statistik som mäts i relation till yrkesgruppen som helhet. Analysen av
dagbarnvårdarnas sjukfrånvaro visar att två dagbarnvårdare är långtidssjukskrivna vilket får
genomslag i statistiken.
Vidtagna och planerade åtgärder
Arbetsbelastning och stress
Familjedaghem följer i huvudsak de åtgärder som redovisats för förskolan. En skillnad mellan arbetet
i förskolan och familjedaghemmen är att dagbarnvårdarna arbeta ensamma i sitt hem. Detta ställer
krav på en annan form av nära ledarskap och tillgänglighet.
Exponering för infektioner
Denna faktor är lika påtaglig inom familjedaghemmen som inom förskolan. Familjedaghemmen
genomför därför uteaktiviteter med barnen i så hög omfattning som möjligt.
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Fritidshem
Analys
Arbetsbelastning och stress
Barn per pedagog: Även hög arbetsbelastning med få pedagoger och många barn lyfts fram som skäl
till sjukfrånvaron inom fritidshemmen.
Exponering för infektioner
Yngre barn/ökad smittorisk: Inom fritidshemmen bedömer några skolor att arbetet med de yngre
barnen medför ökad smittorisk vilket påverkar sjukfrånvaron. Fritidshem vid två skolor ser att
orsaken till infektioner beror på att medarbetare har egna barn i lägre ålder och då exponeras för
infektioner i det egna hemmet.
Övriga noteringar
På några områden är sjukfrånvaron relaterad till ett fåtal medarbetare med längre sjukfrånvaro, som
inte är relaterad till arbetet.
Vidtagna och planerade åtgärder
Arbetsbelastning och stress
Ökad trivsel: Huvuddelen av skolledarna pekar på betydelsen av trivselhöjande aktiviteter på
arbetsplatserna liksom att det finns ett medvetet arbete som förstärker samarbete, arbetsglädje och
goda relationer för att minska sjukfrånvaron. En skola understryker betydelsen av lyhördhet för
medarbetarnas stödbehov som en faktor som minskar sjukfrånvaron. En annan skola pekar på vikten
av att stärka vi-känsla och tillsammansskap. En av skolorna anger att det finns en positiv stabilitet i
personalgruppen och ett annat område pekar på att hög trivsel, stort ansvarstagande och inflytande
bidrar till låg frånvaro.
Handledning och samarbete: Flertalet rektorer ser att handledning av medarbetare i deras arbete
kan bidra till god arbetsmiljö. Ett område har utvecklat samarbete med RC, Socialtjänst, BUP och
Habilitering, medan ett annat område pekar på ökad bemanning för att uppnå trygghet, studiero och
säker arbetsmiljö och därmed lägre sjukfrånvaro.
Exponering för infektioner
Utevistelse: Några områden anger att de försöker minska sjukfrånvaron genom hälsoinspiratörer
samt mycket utevistelse. Ett område meddelar att de arbetar medvetet med att hjälpa varandra då
någon känner sig förkyld utan feber då de trots infektion arbetar.
Övriga noteringar
Kontinuerlig uppföljning av sjuktal görs.
Grundskolan
Analys
Arbetsbelastning och stress
Ej arbetsrelaterad frånvaro: Grundskolan ser att den sjukfrånvaro som noteras kan hänföras till
familjeskäl (hel- och deltid), graviditet (hel- och deltid) etcetera. I de fall det finns långtidssjukskrivna
så sker arbete med rehabilitering. Huvuddelen av sjukfrånvaron bedöms därför inte vara
arbetsrelaterad.
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Trivsel: Inom grundskolan är sjukfrånvaron relativt låg i förhållande till förskolan. En av skolorna ser
att hög trivsel, stort ansvarstagande och inflytande ger låg frånvaro. En annan skola pekar på positiv
stabilitet i personalgruppen som bidragande orsak till låg sjukfrånvaro. En skola anger att det finns en
kultur som präglas av en ”Vi-känsla” som bland annat innebär att stödja varandra i arbetet.
Exponering för infektioner
Yngre barn/ökad smittorisk: En av skolorna ser att arbete med de yngre barnen innebär en ökad
smittorisk. En av skolorna har en hög andel lärare som fortfarande har egna småbarn, vilket bedöms
medföra förhöjd infektionsrisk. Stark Vi-känsla gör att många arbetar trots förkylningar och feber.
Vidtagna och planerade åtgärder
Arbetsbelastning och stress
Gemensam kultur: Skolorna arbetar med att stärka vi-känsla och tillsammansskap, skolkulturen,
värdegrunden och att öka delaktighet med tydliga mandat, insyn och att skapa högre motivation.
Fortsatt sker arbete för att personalen ska känna att de kan påverka sin arbetssituation.
Stöd och handledning: Flera skolor arbetar med handledning och stöd för enskilda medarbetare
utifrån deras situation. Sådan handledning kan ske i samarbete med olika aktörer för att ge stöd till
verksamhet och pedagoger i olika situationer. Även rehabilitering och anpassningar för återgång i
arbete lyfts fram liksom stöd till medarbetare genom samtal och anpassningar. En av skolorna ser
vikten av närvarande ledning som är involverad och stödjande i arbetet. En annan skola har infört
processledare i varje arbetslag för att förbättra information och arbetsprocesser.
Trivsel: Flera skolor arbetar med trivselhöjande aktiviteter på arbetsplatsen. En skola arbetar med
särskilt fokus på hela individen såväl arbete som fritid. En av skolorna anger att de medvetet arbetar
för samarbete och arbetsglädje. Tre av skolorna arbetar med hälsofrämjande aktiviteter.
Samverkan: En av skolorna understryker betydelsen av nära samarbete (samverkan) med de fackliga
organisationerna för att tillsammans arbeta proaktivt med det som verksamheten behöver för att ha
en god arbetsmiljö och en känsla av sammanhang för varje enskild individ. En annan skola belyser det
gemensamma arbetet i samverkansgruppen där tjänstefördelning, avräkningsperioder och fokus på
årsarbetstid är en del.
Exponering för infektioner
Utevistelse - En av skolorna ser att mycket utevistelse bidrar till att sänka sjuktalen.
Övriga noteringar
Två av skolorna lyfter fram kontinuerlig uppföljning av sjuktalen. En av dessa skolor gör uppföljningen
tillsammans med fackliga företrädare i sin samverkansgrupp.
Kost
Analys
Kostverksamheten noterar i sina analyser att sjukfrånvaron minskat under 2017 i jämförelse med
2016 och att långtidsfrånvaro är oförändrad mellan åren. Kostverksamheten ser inte att
sjukfrånvaron är relaterad till arbetsbelastning eller exponering för infektioner utan följer de cykler
som noterats för olika perioder under året.
Vidtagna och planerade åtgärder
De åtgärder som vidtas och planeras för att minska sjukfrånvaron är rehabiliteringsuppföljningar,
ergonomiutbildning samt omflyttning av personal för att skapa ökad trivsel.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen och kommunen
Förvaltningen noterar att sjukfrånvaro är lägre inom UKF än inom kommunen som helhet, att
sjukfrånvaron är högst i förskolan och att det finns en stor variation mellan olika områden samt att
sjukfrånvaron under vintermånaderna tenderar att ha högre andel korttidssjukfrånvaro än under
övriga året. Dessa trender återspeglas i sjukfrånvaron på både övergripande nivå och inom enskilda
områden.
Antaganden om orsak till sjukfrånvaro
Arbetsbelastning och stress
FÖRKOLA - Inom förskolan anges att antalet barn per pedagog liksom beläggningsgraden under
dagen påverkar arbetsbelastningen och har ett samband med sjukfrånvaron. Förändrat krav på
dokumentation bedöms också ha inverkan som påverkan stressnivån inom förskolan. Familjedaghem
följer i huvudsak de analyser som redovisats för förskolan.
GRUNDSKOLA - Inom skolan är sjukfrånvaron relativt låg i förhållande till förskolan. Förvaltningen
noterar att skolorna anger att en kultur av ”Vi-känsla” och tillsammansskap är orsaken till att den
låga sjukfrånvaron.
Förvaltningen bedömer att det finns en kultur av ”Vi-känsla” och tillsammansskap både i förskolan
och grundskola. Denna kultur innebär bland annat att stödja varandra i arbetet. Förvaltningen ser att
denna kultur vidareutvecklas och bedömer att den bidrar till lägre arbetsbelastning och på så sätt
lägre sjukfrånvaro inom båda verksamheterna.
Exponering för infektioner
FÖRKOLA OCH GRUNDSKOLA- Förvaltningen ser att det finns skillnader mellan områden när det
gäller sjukfrånvaro. De områden som visar förhållandevis höga sjuktal ser i sina analyser att detta i
huvudsak beror på att enskilda medarbetare haft lång sjukfrånvaro. Statistiken visar ett samband
mellan yrkesgrupp och målgrupp, i meningen att sjukfrånvaron är generellt högre inom förskolans
yrkesgrupper än vad gäller yrkesgrupperna inom grundskolan (Se Tabeller: Yrkesgrupper). Dessa
samband noteras inom familjedaghemmen och till viss del även inom fritidshemmen och i lägre
årskurser inom grundskolan.
En tänkbar orsak till att sjukfrånvaron generellt är högre inom förskolans yrkesgrupper än vad gäller
yrkesgrupperna inom grundskolan skulle kunna vara att de som arbetar inom dessa verksamheter
arbetar nära barn och yngre elever på ett annat sätt än de som arbetar med äldre elever i skolan.
Detta gör att de exponeras för infektioner i högre omfattning än andra yrkesgrupper. När det gäller
grundskolan bedömer förvaltningen att sjukfrånvaron till viss del bör kunna relateras till närhet till
eleverna, även om det finns skillnader i arbetssätt mellan för- och grundskolan i detta avseende.
Detta innebär att sjukfrånvaron i grundskolan till viss del bör kunna förklaras av exponering för
infektioner, även om huvuddelen av sjukfrånvaro inte bedöms vara relaterad arbetsförhållanden i
verksamheten.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro
Arbetsbelastning och stress
Utveckling av kultur - Förvaltningen bedömer att fortsatt utveckling av verksamheternas kultur med
inriktning på stödjande tillsammanskap, trivsel och ett lösningsfokuserat kan förbättra möjligheterna
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ytterligare för verksamheterna att tillsammans hantera perioder av hög arbetsbelastning.
Kartläggning av orsaker/förslag till åtgärder - Som ett led i förvaltningens arbete med
arbetsbelastning och sjukfrånvaro har en partssammansatt arbetsgrupp tillsatts inom förskolan. I
arbetsgruppen finns företrädare för förskolan och för de fackliga organisationer som har medlemmar
inom förskolans yrkesgrupper. Arbetsgruppens uppdrag är att kartlägga arbetsbelastningen inom
förskolan och ge förslag till åtgärder som medför sådana förbättringar att sjukfrånvaron minskar.
Partssammansatt arbetsgrupp har kartlagt arbetsbelastningen inom grundskolan och givit förslag till
åtgärder som bedömts medföra förbättringar som minskar sjukfrånvaron. I aktuell arbetsgrupp fanns
företrädare för grundskolan och för de fackliga organisationer som har medlemmar inom
grundskolans yrkesgrupper. Resultatet av arbetsgruppens arbete var ett program som anger att
uppföljning av lärarnas arbetstid sker vid fyra tillfällen per år, vilka prioriteringar som ska göras vid
hög arbetsbelastning samt hur stöd ges vid hög arbetsbelastning. Programmet har förelagts
samverkansgruppen och är fastställt under våren 2017. Det är därför för tidigt att dra slutsatser av
programmets effekter på sjukfrånvaron.
Exponering för infektioner
Ökad utevistelse - Förvaltningen ser ökad utevistelse som ett sätt att minska exponering för
infektioner. Denna bedömning ligger väl i linje med nämndens strategi vad gäller utepedagogisk
inriktningen där en uteförskola i norra kommundelen är etablerad och arbetet med att skapa
förutsättningar för att arbeta med utepedagogisk inriktning på Skeppets förskola i södra
kommundelen pågår. Förvaltningen ser därför positivt på ytterligare satsningar som medger ökad
utevistelse.
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Tabeller
Tabell: Yrkesgrupper:
(Sjukfrånvaro i procent – Jämförelse mellan åren 2014 - 2017. Mätningsmånad – augusti)
Totalt sjukfrånvaro

Totalt förvaltningen
Totalt kommunen
Lärare
Fritidspedagoger
Kökspersonal
Förskollärare
Barnskötare
Dagbarnvårdare

Varav över
60 dagar
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
3,4 4,8 4,4 4,6 23,5 40,0 35,8 39,5
3,5 4,9 4,5 4,9 31,7 39,8 32,6 40,8
1,6 2,2 2,2 1,3 16,5
1,8 7,1 3,1 2,9 26,6
4,1 4,4 4,0 4,7 23,8
3,7 4,6 6,5 6,5 14,2
6,3 7,5 6,5 10,3 22,9
9,9 19,9 14,7 11,8 95,3

0,0
50,3
74,8
24,8
50,2
88,0

14,7
7,0
36,7
35,7
48,4
75,9

19,8
40,4
31,6
33,3
45,8
87,7

Tabell: Områden
(Sjukfrånvaro i procent – Jämförelse mellan åren 2014 - 2017. Mätningsmånad – augusti)
Område

Karstorp
Fladäng
Piläng
Allé
Löddesnäs
Borgeby
Bjärehov
Alfredshäll
Bjärred norra
Resurscentrum
Lärcentrum
Kostenheten
Strandskolan
Totalt förvaltningen
Totalt kommunen

Totalt sjukfrånvaro
kv o män
2014 2015 2016 2017
4,1 6,5 5,3 4,3
3,8 3,6 5,3 5,7
1,4 3,0 0,9 0,5
6,9 10,1 6,4 7,0
2,4 5,7 4,9 9,0
1,7 2,9 5,4 4,0
2,6 3,1 4,6 4,7
2,3 5,1 2,3 4,9
5,9 0,0
2,6 4,1 4,4 0,6
2,5 0,0 5,1 0,0
4,1 4,4 4,0 4,5
0,6
3,4 4,8 4,4 4,6
3,5 4,9 4,5 4,9

Varav över 60 dagar
2014
19,8
15,8
0,0
42,9
15,7
31,0
24,3
0,0

2015
29,8
34,8
0,0
57,0
24,1
32,2
10,6
71,8

2016
34,7
36,5
0,0
52,9
39,9
32,8
34,1
0,0
84,1
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
24,4 74,8 37,4

2017
23,6
50,1
0,0
44,4
72,4
55,9
32,3
0,0
0,0
0,0
0,0
33,4
0,0
23,5 40,0 35,8 39,5
31,7 39,8 32,6 40,8
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Tabell: Perioder under året
(Sjukfrånvaro i procent – Jämförelse mellan åren 2014 - 2017. Mätningsmånad – augusti)
Månad

Totalt sjukfrånvaro

Varav över 60 dagar

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt förvaltningen
Totalt kommunen

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
5,8 4,8 5,7 6,1 34,5 26,3 31,4 29,8
7,2 6,8 8,8 7,4 24,6 21,0 20,2 25,0
5,9 7,8 6,6 7,6 28,9 17,8 26,4 25,6
4,3 6,1 6,0 5,2 33,9 23,8 32,5 35,9
4,4 5,9 4,9 5,3 30,6 29,3 36,1 36,7
3,9 5,4 3,9 4,9 30,0 31,0 37,2 37,7
2,2 2,8 2,8 3,5 26,1 37,3 49,3 44,9
3,4 4,8 4,4 4,6 23,5 40,0 35,8 39,5
5,0 6,5 5,4
18,2 23,8 28,6
5,5 6,9 6,9
21,4 25,4 24,9
5,5 7,2 7,1
18,6 28,7 23,2
5,5 5,9 6,0
25,1 34,0 28,6
3,4 4,8 4,4 4,6 23,5 40,0 35,8 39,5
3,5 4,9 4,5 4,9 31,7 39,8 32,6 40,8
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FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2018-01-08

Staffan Friberg
040 - 641 13 07
Staffan.Friberg@lomma.se
BUN/2017:194

Er referens:

Anpassning av delegationsordning
Ärendebeskrivning
Bakgrund - Barn- och utbildningsnämnden har en struktur i delegationsordning som innebär att de
ärenden som delegeras till verksamheterna, delegeras till förvaltningschefen. I förvaltningschefens
vidaredelegationsordning vidaredelegeras beslutsrätten till olika beslutsfattare i organisationen.
Delegationsordningen
Anpassning av delegat - Förvaltningen har noterat att några ärenden i delegationsordningen
delegeras direkt till beslutsfattare i organisationen och förslår därför att detta korrigeras. Aktuella
beslutspunkter är 3:22, 3:23 samt 4:5. Förvaltningen föreslår nämnden att beslutanderätten
delegeras till förvaltningschefen.
Korrigering av beslutsformulering - Förvaltningen föreslår att lydelsen i 4:9 ändras då beslutet inte
avser inskrivning utan tillhörighet till gymnasiesärskolan. Lydelsen i 5:1 föreslås ändas till
mottandande av ansökan om introduktionsprogram, då kommunen inte antar elever.
Förvaltningens förslag till ändring enligt ovan redovisas i bifogad delegationsordning (Bilaga).
Aktuella ändringar föreslås träda i kraft 2018-03-01.
Vidaredelegationsordningen
Anpassning
av
vidaredelegater
Justeringar
har
gjorts
i
förvaltningschefens
vidaredelegationsordning. Aktuella förändringar har gjorts för att vidaredelegationsordningens
beslutsrätt ska följa förvaltningens nya organisation (Bilaga).
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden anpassar nämndens delegationsordning i enlighet med
förslag i bilaga (Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden).
- Ändringar i delegationsordningen träder i kraft 2018-03-01.
- Informationen om anpassningar i vidaredelegationsordningen i enlighet med bilaga
(Vidaredelegation för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid – skola/förskola),
lägges med godkännande till handlingarna

Martin Persson
Förvaltningschef

Staffan Friberg
Utredningschef/
Stf Förvaltningschef
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C. 2
DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Övergripande ärenden
Nr
Ärende
1
1:1
Beslut i fall som är så
brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas
1:2
Beslut om kurser och
konferenser för
Nämndsledamöter
1:3
Beslut om kurser och
konferenser för ordföranden
1:4

1:5

1:6
1:7

Ärenden med begäran om
omprövning av beslut av
nämnden utan att något nytt
tillförts dessa ärenden i
förhållande till de
beslutsunderlag som förelåg vid
nämndens beslut
Avslag om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till
enskilda
Beslut om avvisning av för
sent inkommen skrivelse med
överklagande
Beslut om
fastställande/revidering av
dokumenthanteringsplaner
inklusive fastställande av
gallringsföreskrifter

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
KL 6 kap
36 §

Delegat
Ordförande/
1:e vice
ordförande
Ordförande/1:
e vice
ordförande
1:e vice
ordförande
Ordförande/1:
e vice/2:e vice
ordförande.

TF, OSL

Förvaltningschef

FvL 24 §

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan

Not.
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Övergripande Ärenden
Nr
Ärende
1
1:8
Att med behörighet som anges
i 12 kap 14§ i
rättegångsbalken föra
nämndens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
även som rätt att därvid sätta
annan i sitt ställe
1:9

1:10
1:11
1:12

1:13

Beslut om vilka sociala
medier som ska användas
inom ansvarsområdet samt
fastställande av syftet med
användning av visst socialt
media
Yttrande till Skolväsendets
överklagandenämnd
Yttrande till tillsynsmyndighet
inom nämndens område
Yttrande till
förvaltningsdomstol där
ursprungsbeslutet fattats av
delegat/vidaredelegat
Överklaganden av
förvaltningsdomstols dom och
fortsatt kommunicering i målet
om ursprungsbeslutet fattats
av delegat/vidaredelegat

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
RB 12 kap
14 §

Delegat

Not.

Ordförande

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

6

Förvaltningschef

6
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet
och familjedaghem
Nr
Ärende
Lagrum/
2
Riktlinjer
SL 26 kap
2:1
Tillsyn och inspektion av
4§
ickekommunal förskola,
fritidshem och pedagogisk
omsorg
2:2
Förtursanvisning av plats i
SL 8 kap 7
§, 8 kap 14
förskoleverksamhet
§, 14 kap 6
§
SL 8 kap 5
2:3
Placering av barn inom
§, 14 kap 5
kommunen med hänsyn till
§
barnets egna behov
SL 8 kap
2:4
Förskoleplats och/eller
12 §, 8 kap
fritidshemsplats i fristående
13 §, 9 kap
förskola/annan kommun
13 §
2:5
Nedsättning eller befrielse av SL 8 kap
16 §, 14
avgift i förskoleenhet eller
kap 12 §
fritidshem
2:6
SL 8 kap
Mottagande av barn från
12 §, 8 kap
annan kommun i förskolan
13 §
SL 14 kap
2:7
Mottagande av barn från
14 §, 9
annan kommun på fritidshem
kap13 §
2:8
Avstängning från nyttjande
Kravrutin
av plats i förskola, fritidshem
avseende
barnoch familjedaghem
omsorgsavgift

Lomma kommun

Delegat
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan
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4 (9)

Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Förskoleklass och grundskola
Nr
Ärende
3
3:1
Föreläggande vid vite när
skolpliktig elev inte fullgör sin
skolplikt
3:2
Fastställande av läsårstider.
3:3
3:4

Skolskjuts för förskoleklass
och grundskoleelever i Lomma
kommun
Uppskov av skolplikt

3:5

Förlängd skolplikt

3:6

Särskild prövning av elevs
kunskaper och beslut om
tidigare upphörande av
skolplikten
Skolgång eller plats i
förskoleklass i annan
kommun

3:7

3:8
3:9

3:10
3:11

Åtgärd för elev som måste bo
utanför det egna hemmet.
Medgivande om att
skolpliktiga barn fullgör sin
skolplikt på annat sätt än vad
som anges i skollagen
Skolarbetets förläggning.

3:13

Utbildningens omfattning –
timplan och fördelning mellan
årskurser
Anordnande av
modersmålsundervisning
Språkval

3:14

Elevens val – urval

3:15

Mottagande av
förskoleklassbarn/elev från
annan kommun

3:12

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
SL 7 kap
23 §

Delegat

Not.

Arbetsutskott

3

SkolF 3 kap
3§
SL 10 kap
32 §

Förvaltningschef
Förvaltningschef

SL
10
SL
13
SL
14

7 kap
§
7 kap
§
7 kap
§

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

SL 10 kap
24 §, kap 7
§, 9 kap
13§
SL 10 kap
29 §
SL 24 kap
23-25 §§

Förvaltningschef

SkolF 3 kap
4§
SkolF kap
3-4 §§, 10
kap 2 §
SL 10 kap
7§
SkolF 9 kap
5-6 §§
SkolF 9 kap
8 §, 10 kap
5-6 §§
SL kap 13
§, 10 kap
24-27 §.

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Arbetsutskott

3
1
1
1

1
3

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

2

Förvaltningschef

5
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Förskoleklass och grundskola
Nr
Ärende
3
3:16
Tillsyn att skolplikten fullgörs
3:17
3:18
3:19

Elevs rätt att slutföra sista
årskursen/utbildningen
Undervisning om risker för
olycksfall vid
skolskjutshållplatser
Placering vid annan skolenhet
än den vårdnadshavaren
önskar

3:20

Beslut om tilläggsbelopp
för barn med omfattande
behov av särskilt stöd i
fristående verksamhet

3:21

Beslut om att avslå
framställan om specialkost i
enlighet med skollagen och
riktlinjer för specialkost

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
SL 7 kap
22 §
SL 7 kap
15-16 §§
FoS 2 § 3
st.

Delegat

Not.

SL 9 kap
15 § 1 st,
10 kap 30
§ 1 st
SL 8 kap
23 §, 9 kap
21 §, 10
kap 39 §,
11 kap 38
§, 14 kap
17
SL 10 kap
10 § 2 st/
Riktlinjer
för
specialkost

Förvaltningschef

4

Förvaltningschef
Områdeschef
Resurscentrum

3

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Skolsköterska
med
medicinskt
ledningsansvar

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Grundsärskola och gymnasiesärskola
Nr
Ärende
Lagrum/
4
Riktlinjer
4:1
Mottagande av elev i
SL 7 kap 5
grundsärskolan
§
SL 7 kap 5
4:2
Övergång från särskola till
§
grundskola
4:3
Försöksperiod i annan
SL 7 kap 8
skolform
§
SL 11 kap
4:4
Skolskjuts och resor för elever
31-32, 39
i grundsärskolan
§§
SL 11 kap
4:5
Elevs tillhörighet till
8§
grundsärskola eller
träningsskola
4:6
Prövning av bilersättning till
föräldrar som, p.g.a. barns
behov av särskilt stöd, fått
förskoleplacering i annan
kommun
SL 24 kap
4:7
Särskild undervisning
17 §
4:8
Resor för elev i
SL19 kap
gymnasiesärskolan
21 §
SL 18 kap
4:9
Elevs tillhörighet till
8§
Inskrivning av elev i
gymnasiesärskolan

Lomma kommun

Delegat

Not.

FörvaltningsChef
Förvaltningschef
FörvaltningsChef
Förvaltningschef

1
1

Förvaltningschef
Arbetsutskott
Förvaltningschef

Förvaltningschef
FörvaltningsChef
Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Gymnasieskola
Nr
Ärende
5
5:1
Mottagande av ansökan om
introduktionsprogram samt
vidarebefordran av ansökan med
yttrande
Antagande av elev på
introduktionsprogrammet samt
vidarebefordran av ansökan med
yttrande
5:2
Beslut om inackorderingstillägg
5:3

Beslut om tilläggsbelopp i den
fristående och motsvande inom
den kommunala
gymnasieskolan

5:4

Anordnade av aktiviteter i
enlighet med det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA)
Beslut om gymnasieutbildningar
som kräver
reglering/överenskommelse
mellan kommun och
skola/annan kommun
Beslut om resor för elev i
gymnasieskolan

5:5

5:6

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
SL 17 kap
13 §

Delegat

SL 15 kap
32 §
SL 16 kap
54 §, 17
kap. 34 §,
19 kap. 47
§
SL 29 kap
9§

Förvaltningschef
Förvaltningschef

SL 16 kap
48, 50-52
§§

Förvaltningschef

SFS
1991:1110
2§

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Vuxenutbildning, Särvux och SFI
Nr
Ärende
6
6:1
Mottagande av ansökan om
att få deltaga i grundläggande
vuxenutbildning och SFI samt
vidarebefordrande av ansökan
med yttrande
6:2
Mottagande av ansökan om
att få deltaga i gymnasial
vuxenutbildning samt
vidarebefordrande av ansökan
med yttrande
6:3
Att på grund av särskilda
skäl på nytt bereda plats i
kommunal vuxenutbildning
6:4
Mottagande av ansökan om
att få deltaga i Särvux samt
vidarebefordran av ansökan med
yttrande

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
SL 20 kap
13-14 §§

Delegat

SL 20:21
20 kap 21
§

Förvaltningschef

SL 20 kap
9 § 3 st.

Förvaltningschef

SL 21 kap
7§

Förvaltningschef

Not.

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
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Noteringar
1 Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
2 Kommunövergripande samordning
3 Överklagas till allmän förvaltningsdomstol
4 Första stycket i 9 kap § 15 och första stycket i 10 kap 30 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra stycket i respektive paragraf
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd

5 Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Avser SL 9 kap 13§, 10 kap 25 §
6 Avser ej ärenden enligt kommunallag 6 kap 34 §
Förkortningar i delegationsordningen
KL
Kommunallag(1991:900)
SL
Skollag(2010:800)
SKolF
Skolförordning(2011:185)
FoS
Förordning(1970:340) om skolskjutsning
FvL
Förvaltningslag(1986:223)
OSL
Offentlighet- och sekretesslag(2009:400)
TF
Tryckfrihetsförordning(1949:105)
RB
Rättegångsbalk(1942:740)

Lomma kommun

Lomma kommun

Barn- och utbildningsnämnden § 56/2007-05-29
Barn- och utbildningsnämnden § 14/2008-02-12
Barn- och utbildningsnämnden § 17/2011-02-15
Barn- och utbildningsnämnden § 83/2011-08-30
Barn- och utbildningsnämnden § 108/2011-11-01 punkt nr 3.3
Barn- och utbildningsnämnden § 80/2012-10-30
Barn- och utbildningsnämnden § 8/2013-02-12
Ordförandebeslut 1:1 2013-04- 02
Barn- och utbildningsnämnden § 88/2013-08-27
Barn- och utbildningsnämnden § 98/2013-09-17
Barn- och utbildningsnämnden § 52/2014-06-03
Barn- och utbildningsnämnden § 90/2014-10-21
Barn- och utbildningsnämnden § 31/2015-02-24
Barn- och utbildningsnämnden § 61/2015-04-28
Barn- och utbildningsnämnden § 91/2015-09-01
Barn- och utbildningsnämnden § 90/2016-11-08 punkt nr 2.8
Barn- och utbildningsnämnden § 34/2017-04-04

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan
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1
(9)

C 2.1
VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR
OCH FRITID – SKOLA/FÖRSKOLA
Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Övergripande ärenden
Nr
Ärende
1
1:1
Beslut i fall som är så
brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas
1:2
Beslut om kurser och
konferenser för
nämndsledamöter
1:3
Beslut om kurser och
konferenser för ordföranden
1:4

1:5

1:6
1:7

Ärenden med begäran om
omprövning av beslut av
nämnden utan att något nytt
tillförts dessa ärenden i
förhållande till de
beslutsunderlag som förelåg vid
nämndens beslut
Avslag om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till
enskild
Beslut om avvisning av för
sent inkommen skrivelse med
överklagande
Beslut om
fastställande/revidering av
dokumenthanteringsplaner
inklusive fastställande av
gallringsföreskrifter

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
KL 6 kap
36 §

Delegat

Vidaredelegat

Ordförande/
1:e vice
ordförande
Ordförande/1:
e vice
ordförande
1:e vice
ordförande
Ordförande/1:
e vice/2:e vice
ordförande.

TF, OSL

Förvaltningschef

Administrativ
chef

FvL 24 §

Förvaltningschef

Administrativ
chef

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Övergripande ärenden
Nr
Ärende
1
1:8
Att med behörighet som anges
i 12 kap 14§ i
rättegångsbalken föra
nämndens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
även som rätt att därvid sätta
annan i sitt ställe
1:9

1:10
1:11
1:12

1:13

Beslut om vilka sociala
medier som ska användas
inom ansvarsområdet samt
fastställande av syftet med
användning av visst socialt
media
Yttrande till Skolväsendets
överklagandenämnd
Yttrande till tillsynsmyndighet
inom nämndens område
Yttrande till
förvaltningsdomstol där
ursprungsbeslutet fattats av
delegat/vidaredelegat
Överklaganden av
förvaltningsdomstols dom och
fortsatt kommunicering i målet
om ursprungsbeslutet fattats
av delegat/vidaredelegat

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
RB 12 kap
14 §

Delegat

Vidaredelegat

Not.

Ordförande

Förvaltningschef

Verksamhetshef
- förskola

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

6

Förvaltningschef

6
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet
och familjedaghem
Nr
Ärende
Lagrum/
2
Riktlinjer
SL 26 kap
2:1
Tillsyn och inspektion av
4§
ickekommunal förskola,
fritidshem och pedagogisk
omsorg

Förvaltningschef

SL 8 kap 7
§, 8 kap 14
§, 14 kap 6
§
SL 8 kap 5
§; 14 kap 5
§

Förvaltningschef

Förskoleplats och/eller
fritidshemsplats i fristående
förskola/annan kommun

SL
12
13
13

8 kap
§, 8 kap
§, 9 kap
§

Förvaltningschef

Nedsättning eller befrielse av
avgift i förskoleenhet eller
fritidshem
Mottagande av barn från
annan kommun i förskolan

SL 8 kap
16 §, 14
kap 12 §
SL 8 kap
12 §, 8 kap
13 §
SL 14 kap
14 §, 9
kap13 §
Kravrutin
avseende
barnomsorgsavgift

Förvaltningschef

2:2

Förtursanvisning av plats i
förskoleverksamhet

2:3

Placering av barn inom
kommunen med hänsyn till
barnets egna behov

2:4

2:5
2:6

Delegat

2:7

Mottagande av barn från
annan kommun på fritidshem

2:8

Avstängning från nyttjande
av plats i förskola, fritidshem
och familjedaghem

Lomma kommun

Förvaltningschef

Vidaredelegat
Förvaltningsstrateg/
Verksamhets
chef –
Förskola/Verk
samhetschef
–Grundskola/
Kvalitets- och
utvecklingsLedare
Förskolechef

Verksamhetsch
ef – Förskola
Verksamhetschef Grundskola
Rektor/
Förskolechef
Förvaltningsstrateg
Verksamhets
chef –
Förskola/Ver
ksamhetsche
fGrundskola
Administrativ
chef

Förvaltningschef

Förskolechef

Förvaltningschef

Rektor

Förvaltningschef

Administrativ
chef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Förskoleklass och grundskola
Nr
Ärende
3
Föreläggande vid vite när
skolpliktig elev inte fullgör sin
3:1
skolplikt
3:2
Fastställande av läsårstider

Lagrum/
Riktlinjer
SL 7 kap
23 §

Delegat
Arbetsutskott

3

SkolF 3 kap
3§

Förvaltningschef

Områdeschef
Verksamhetschef Grundskola
3
Skolintendent
Verksamhets
chef –
Grundskola
Rektor
1
Verksamhetschef Förskola
Rektor
1

3:3

Skolskjuts för förskoleklass
och grundskoleelever i Lomma
kommun

SL 10 kap
32 §

Förvaltningschef

3:4

Uppskov med skolplikt

SL 7 kap
10 §

FörvaltningsChef

3:5

Förlängd skolplikt

3:6

Särskild prövning av elevs
kunskaper och beslut om
tidigare upphörande av
skolplikten
Skolgång eller plats i
förskoleklass i annan
kommun

SL
13
SL
14

7 kap
§
7 kap
§

Förvaltningschef
Förvaltningschef

SL 10 kap
24 §, kap 7
§, 9 kap
13§

Förvaltningschef

Åtgärd för elev som måste bo
utanför det egna hemmet
Medgivande om att
skolpliktiga barn fullgör sin
skolplikt på annat sätt än vad
som anges i skollagen
Skolarbetets förläggning

SL 10 kap
29 §
SL 24 kap
23-25 §§

Förvaltningschef
Arbetsutskott

SkolF 3 kap
4§

Förvaltningschef

Utbildningens omfattning –
timplan och fördelning mellan
årskurser
Anordnande av
modersmålsundervisning

SkolF kap
3-4 §§, 10
kap 2 §
SL 10 kap
7§

Förvaltningschef

Språkval

SkolF 9 kap
5-6 §§

Förvaltningschef

3:7

3:8
3:9

3:10

3:11
3:12

3:13

Lomma kommun

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
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Rektor

1

Områdeschef
Verksamhetschef –
Grundskola
Rektor

1
3

Rektor
Verksamhetschef Grundskola
Rektor
Områdeschef
Karstorp
Verksamhetschef Grundskola
Rektor
Verksamhetschef Grundskola

2

FÖRFATTNINGSSAMLING
3:14

Elevens val – urval

SkolF 9 kap
8 §, 10 kap
5-6 §§

Förvaltningschef

3:15

Mottagande av
förskoleklassbarn/elev från
annan kommun

SL kap 13
§, 10 kap
24-27 §.

Förvaltningschef

Lomma kommun

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
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Rektor
Verksamhetschef –
Grundskola
Rektor

5
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Förskoleklass och grundskola
Nr
Ärende
3
3:16
Tillsyn att skolplikten fullgörs
3:17
3:18
3:19

Elevs rätt att slutföra sista
årskursen/utbildningen
Undervisning om risker för
olycksfall vid
skolskjutshållplatser
Placering vid annan skolenhet
än den vårdnadshavaren
önskar

3:20

Beslut om tilläggsbelopp
för barn med omfattande
behov av särskilt stöd i
fristående verksamhet

3:21

Beslut om att avslå
framställan om specialkost i
enlighet med skollagen och
riktlinjer för specialkost

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
SL 7 kap
22 §
SL 7 kap
15-16 §§
FoS 2 § 3
st.

Delegat

SL 9 kap
15 § 1 st,
10 kap 30
§ 1 st
SL 8 kap
23 §, 9 kap
21 §, 10
kap 39 §,
11 kap 38
§, 14 kap
17
SL 10 kap
10 § 2 st/
Riktlinjer
för
specialkost

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

VidareDelegat
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor

Förvaltningschef
Områdeschef
Resurscentrum
Förvaltningschef
Skolsköterska
med
medicinskt
ledningsAnsvar

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan
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3

Verksamhetschef –
Resurscentrum
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Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Grundsärskola och gymnasiesärskola
Nr
Ärende
Lagrum/
4
Riktlinjer
4:1
SL 7 kap 5
Mottagande av elev i
§
grundsärskolan

Delegat
Förvaltningschef

4:2

Övergång från särskola till
grundskola

SL 7 kap 5
§

Förvaltningschef

4:3

Försöksperiod i annan
skolform

SL 7 kap 8
§

Förvaltningschef

4:4

Skolskjuts och resor för elever
i grundsärskolan

SL 11 kap
31-32, 39
§§

Förvaltningschef

4:5

Elevs tillhörighet till
grundsärskola eller
träningsskola

SL 11 kap
8§

Förvaltningschef
Arbetsutskott

4:6

Prövning av bilersättning till
föräldrar som, p.g.a. barns
behov av särskilt stöd, fått
förskoleplacering i annan
kommun

4:7

Särskild undervisning

4:8

Resor för elev i
gymnasiesärskolan

4:9

Elevs tillhörighet till
Inskrivning av elev i
gymnasiesärskolan

Lomma kommun

Förvaltningschef

SL 24 kap
17 §
SL19 kap
21 §

Förvaltningschef
Förvaltningschef

SL 18 kap
8§

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan

Vidaredelegat
Områdeschef
Verksamhetschef
ResursCentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
ResursCentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
ResursCentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
ResursCentrum
Verksamhetschef
ResursCentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
ResursCentrum
Rektor
Områdeschef
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
Resurscentrum/
OmrådesChef
Lärcentrum

Not.
1

1

1

FÖRFATTNINGSSAMLING

8
(9)

Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Gymnasieskola
Nr
Ärende
5
5:1
Mottagande av ansökan om
introduktionsprogram samt
vidarebefordran av ansökan med
yttrande
Antagande av elev på
introduktionsprogrammet samt
vidarebefordran av ansökan med
yttrande
5:2
Beslut om inackorderingstillägg

5:3

Beslut om tilläggsbelopp i den
fristående och motsvande inom
den kommunala
gymnasieskolan

5:4

Anordnade av aktiviteter i
enlighet med det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA)

5:5

Beslut om gymnasieutbildningar
som kräver
reglering/överenskommelse
mellan kommun och
skola/annan kommun
Beslut om resor för elev i
gymnasieskolan

5:6

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
SL 17 kap
13 §

Delegat

SL 15 kap
32 §

Förvaltningschef

SL 16 kap
54 §, 17
kap. 34 §,
19 kap. 47
§
SL 29 kap
9§

Förvaltningschef

SL 16 kap
48, 50-52
§§

Förvaltningschef

SFS
1991:1110
2§

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan

VidareDelegat
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef

Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef

Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef

Not.

FÖRFATTNINGSSAMLING

9
(9)

Barn- och utbildningsnämnden
Huvudområde
Vuxenutbildning, Särvux och SFI
Nr
Ärende
6
6:1
Mottagande av ansökan om
att få deltaga i grundläggande
vuxenutbildning och SFI samt
vidarebefordrande av ansökan
med yttrande
6:2
Mottagande av ansökan om
att få deltaga i gymnasial
vuxenutbildning samt
vidarebefordrande av ansökan
med yttrande
6:3
Att på grund av särskilda
skäl på nytt bereda plats i
kommunal vuxenutbildning
6:4

Mottagande av ansökan om
att få deltaga i Särvux samt
vidarebefordran av ansökan med
yttrande

Lomma kommun

Lagrum/
Riktlinjer
SL 20 kap
13-14 §§

Delegat

SL 20:21
20 kap 21
§

Förvaltningschef

SL 20 kap
9 § 3 st.

Förvaltningschef

SL 21 kap
7§

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan

Vidaredelegat
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef
Verksamhetschef
Lärcentrum
Områdeschef

Not.

1

FÖRFATTNINGSSAMLING

10
(9)

Noteringar
1 Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
2 Kommunövergripande samordning
3 Överklagas till allmän förvaltningsdomstol
4 Första stycket i 9 kap § 15 och första stycket i 10 kap 30 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra stycket i respektive paragraf
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd

5 Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Avser SL 9 kap 13§, 10 kap 25 §
6 Avser ej ärenden enligt kommunallag 6 kap 34 §
Förkortningar i delegationsordningen
KL
Kommunallag(1991:900)
SL
Skollag(2010:800)
SKolF
Skolförordning(2011:185)
FoS
Förordning(1970:340) om skolskjutsning
FvL
Förvaltningslag(1986:223)
OSL
Offentlighet- och sekretesslag(2009:400)
TF
Tryckfrihetsförordning(1949:105)
RB
Rättegångsbalk(1942:740)

Lomma kommun

Lomma kommun

Barn- och utbildningsnämnden § 56/2007-05-29
Barn- och utbildningsnämnden § 14/2008-02-12
Barn- och utbildningsnämnden § 17/2011-02-15
Barn- och utbildningsnämnden § 83/2011-08-30
Barn- och utbildningsnämnden § 108/2011-11-01 punkt nr 3:3
Barn- och utbildningsnämnden § 80/2012-10-30
Barn- och utbildningsnämnden § 8/2013-02-12
Ordförandebeslut 1:1 2013-04- 02
Barn- och utbildningsnämnden § 88/2013-08-27
Barn- och utbildningsnämnden § 98/2013-09-17
Barn- och utbildningsnämnden § 52/2014-06-03
Barn- och utbildningsnämnden § 90/2014-10-21
Barn- och utbildningsnämnden § 31/2015-02-24
Barn- och utbildningsnämnden § 61/2015-04-28
Delegationsbeslut av tf. förvaltningschef 2015-05-08
Barn- och utbildningsnämnden § 91/2015-09-01
Delegationsbeslut av förvaltningschef 2015-10-02
Delegationsbeslut av förvaltningschef punkt 3:3 vidaredelegationsordningen
2016-06-16
Barn- och utbildningsnämnden § 90/2016-11-08 punkt nr 2:8
Delegationsbeslut av tf. förvaltningschef 2017-03-08
Fastställd av tf. förvaltningschef 2017-05-09

Barn- och utbildningsnämnden § 2 / 2003 01 14
fortsättning på sista sidan

Barn- och utbildningsnämnden
Ärende 6

6

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2018-01-09

Emelie Andersson
040-6411638
emelie.andersson@lomma.se
BUN/2017:368

Er referens:

Förslag till ny struktur och tidsplan för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsuppföljning
Ärendebeskrivning
Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer löpande till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott för att informera om verksamhetens ekonomiska hushållning,
attraktivitet i förhållande till personal, elever och medborgare, samt kvalitet och måluppfyllelse.
Syftet är att i dialog granska huruvida verksamheten lever upp till nämndsmålen och i övrigt
diskutera förutsättningar, utmaningar och goda exempel. Verksamheterna som besöker
arbetsutskottet är resurs- och lärcentrum, kostenheten samt Lomma kommuns förskolor- och
grundskolor.
Tidigare grupperades kommunens förskolor- och skolor i så kallade skolområden där förskolechefer
och rektorer för respektive skolområde tillsammans besökte arbetsutskottets sammanträden. 201708-01 infördes emellertid en ny organisationsstruktur inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid (UKF-förvaltningen) och i samband med detta avskaffades systemet med skolområden.
Med anledning av den nya organisationen har förvaltningen tagit fram två olika förslag till ny struktur
och tidsplan för verksamheternas besök i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Vid utarbetningen av förslagen har förvaltningen utgått från nationella mål, barn- och
utbildningsnämndens nämndsmål samt UKF-förvaltningens verksamhetsplan då ett av syftena med
uppföljningarna är att granska verksamheternas måluppfyllelse. Ambitionen har varit att
verksamheterna vid besöken i arbetsutskottet ska ha aktuella och utvärderade resultat att redovisa.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna
förslag till ny struktur och tidsplan för verksamhetsbesöken i arbetsutskottet i enlighet med bilaga 1.

Martin Persson
Förvaltningschef

Emelie Andersson
Nämndsekreterare

Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se

Bilaga 1

Förslag till ny struktur och tidsplan för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsuppföljning 2018 - 2020
Förvaltningen föreslår följande struktur och tidsplan för verksamhetsuppföljningen i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
2018
2018-02-13
2018-03-20
2018-04-17
2018-05-29
2018-08-14
2018-09-18
2018-10-23
2018-11-27

2019
2019-02-xx
2019-03-xx
2019-04-xx
2019-05-xx
2019-08-xx
2019-09-xx
2019-10-xx
2019-11-xx

2020
2020-02-xx
2020-03-xx
2020-04-xx
2020-05-xx
2020-08-xx
2020-09-xx
2020-10-xx
2020-11-xx

Verksamhet
Kostverksamheten
Resurscentrum
Lärcentrum
Förskolorna:
Bildrike och Strandängen
Förskolorna:
Regnbågen, Emil och Lärkan
Pilängskolan
Bjärehovskolan
Skeppets förskola
Förskolorna:
Trollet och Äpplegården

Föredragande
Kostchef
Verksamhetschef – Resurscentrum
Verksamhetschef – Lärcentrum
Förskolechef

Verksamhet
Kostverksamheten
Resurscentrum
Lärcentrum
Fladängskolan
Strandskolan
Alfredshällskolan
Förskolorna:
Brohus och Alnarp
Tulpangårdens förskola
Alléskolan
Löddesnässkolan

Föredragande
Kostchef
Verksamhetschef – Resurscentrum
Verksamhetschef – Lärcentrum
Rektor
Rektor
Rektor
Förskolechef

Verksamhet
Kostverksamheten
Resurscentrum
Lärcentrum
Slåtterängens förskola
Förskolorna:
Domedejla och Maja
Karstorp södra
Karstorp norra
Rutsborgskolan
Familjdaghem, öppen förskola
och Ängshagens montessori
Förskolorna
Smultronstället och Pilängen

Föredragande
Kostchef
Verksamhetschef – Resurscentrum
Verksamhetschef – Lärcentrum
Förskolechef
Förskolechef

Förskolechef
Rektor
Rektor
Förskolechef
Förskolechef

Förskolechef
Rektor
Rektor

Rektor
Rektor
Rektor
Förskolechef
Förskolechef

Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
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Bilaga 2

Alternativt förslag till ny struktur och tidsplan för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsuppföljning 2018 - 2020
Förvaltningen föreslår följande struktur och tidsplan för verksamhetsuppföljningen i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
2018-01-16: förskolor Lomma
2018-02-13: Kostverksamhet
2018-03-20: Resurscentrum och Lärcentrum
2018-04-17: förskolor Lomma
2018-05-29: förskolor Bjärred
2018-08-29: högstadium Lomma
2018-09-18: högstadium Bjärred
2018-10-23: låg- och mellanstadium Bjärred
2018-11-27: låg- och mellanstadium Lomma
Avseende strukturen för skolornas uppföljning föreslår förvaltningen att, av rent praktiska skäl,
gruppera dessa efter orten i vilken de ligger och efter åldersgrupp då nämndsplanen och
verksamhetsplanen i stor utsträckning gör en liknande uppdelning.
Avseende tidplanen för uppföljningen tar förslaget i den mån det är möjligt sin utgångspunkt i
verksamheternas egna systematiska kvalitetsarbete för att verksamhetschefer, förskolechefer och
rektorer ska ha aktuella och utvärderade resultat att redovisa vid besöken i arbetsutskottet.
Förskolornas- och grundskolornas systematiska kvalitetsarbete följer emellertid en likartad struktur
och eftersom skolorna besöker arbetsutskottet löpande under året kommer resultaten som
redovisas vid vissa sammanträden att vara mer aktuella än andra. Då verksamheterna kontinuerligt
besöker arbetsutskottet kommer barn- och utbildningsnämnden dock att kunna följa resultaten från
besök till besök och på så vis få en korrekt bild av verksamhetens måluppfyllelse.
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Barn- och utbildningsnämnden
Ärende 7
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s. 1 (1)

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2018-01-08

Kristina Liljenström
040 - 641 11 46
Kristina.Liljenström@lomma.se
BUN/2018:2

Er referens:

Förslag: Personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Med begreppet personuppgiftsansvarig i personuppgiftslagen (PUL) avses den som ensam eller
tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter.
För kommuner innebär denna definition att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de register
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i dess verksamhet.
Den personuppgiftsansvarige kan förordna ett personuppgiftsombud, vilket självständigt skall se till
att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.
I PUL §§ 38 – 40 finns bestämmelser om personuppgiftsombudets uppgifter. Ombudet kan vara en
anställd hos den personuppgiftsansvarige som inte har en alltför underordnad ställning eftersom
ombudets självständighet då blir svår att upprätthålla. Ombudet skall också ha tillräckliga
kvalifikationer och kunskaper för att fullgöra sin uppgift.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat förordna kommunikations- och
pedagogikutvecklare Fredrik Hedström som personuppgiftsombud. Fredrik Hedström har avslutat sin
anställning i Lomma kommun. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid föreslår att
administrativ chef Kristina Liljenström förordnas som personuppgiftsombud, från och med 2018-0201.
Förslag till beslut
- Kristina Liljenström förordnas som personuppgiftsombud från och med 2018-02-01.

Martin Persson
Förvaltningschef

Kristina Liljenström
Administrativ chef
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Barn- och utbildningsnämnden
Ärende 8
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FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2018-01-09

Thomas Kvist
040 - 641 16 11
Thomas Kvist@lomma.se
BUN/2017:170

Er referens:

Information: Förskolelokaler i norra kommundelen
Ärendebeskrivning
Majas förskola i Borgeby bedriver verksamhet i temporära lokaler. De lokaler där verksamheten
bedrivs har tillfälligt bygglov. Bygglovstiden löper ut i februari 2018. Förskolans lokaler omfattar fyra
avdelningar. Förvaltningen har noterat att två av förskolans avdelningar nyttjas. Detta innebär ett
lokalöverskott motsvarande två avdelningar. Då förskolan endast bedrivs i två avdelningar är
verksamheten sårbar på ett sätt som påverkar arbetsmiljön negativt.
Emils förskola har bygglov till våren 2021. Förskolan har endast två avdelningar och bedöms därför
också vara sårbar. Även i Emils förskola påverkas arbetsmiljön som en följd av att förskolan har få
avdelningar.
Nämnden har i sin långsiktiga lokalplanering sett behov avt utbyggnad av förskolor för att tillgodose
förskolans platsbehov i norra kommundelen. För att tillgodose lokalbehov till dess att de nya
lokalerna är färdigställda har bygglov sökts för de tillfälliga paviljonger som nu används. När det
gäller Majas förskola har förvaltningen fått information om att tillfälligt bygglov kan medges, när
gällande bygglov löpt ut. Ansökan om bygglov för ytterligare fem år är gjord.
Förvaltningen utgår, i sin verksamhetsplanering, från att ny förskola i norra kommundelen tas i drift
under 2021, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan och att denna förskola
bland annat rymmer den förskoleverksamheten som för närvarande bedrivs i Majas och Emils
förskola. Den nya förskolan bedöms skapa en driftsstabilitet som ger positiva återverkningar på
arbetsmiljön.
I avvaktan på att ny förskola tas i drift bedrivs därför förskoleverksamheten i Majas förskola i två
avdelningar och förskoleverksamheten i Emils förskola i två avdelningar. De två avdelningar som inte
nyttjas i Majas förskola återlämnas snarast.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande informationen om förskolelokaler i
norra kommundelen, till handlingarna.

Martin Persson
Förvaltningschef

Thomas Kvist
Verksamhetschef - förskola
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