
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (15) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-09-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-09-03, kl. 18:30-20:19 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Thomas Eneström (S) 
Malin Taggu (M) 
Jesper Wiman (M) 
Peter Jansson (M) 
Denise Rydblom (C) 
Gun Larsson (L) 
Malin Stern (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Veronica Veric Abrahamsson 
(FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anna-Lena Wolfe (C) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Maria Andersson (FB) 

Övriga deltagare Anita Fränninge (M) 
Jonna Tingberg (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Camilla Cronsjö (M) 
Pär Tufvesson (L) 
Marie Sand (S) 
Eva Netterlid (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Svenjohan Davidsson 
Ragnar Andrée 
Helen Hurtig 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
utredningschef/ stf förvaltningschef 
verksamhetschef 
Lärarnas riksförbund 
Lärarförbundet 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-09-10 
 
 
 

Paragraf  
§62-§70 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-03   

Paragrafer §62-§70   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-09-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-10-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-09-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

BUN § 62   BUN/2019:188 - 109 
 
 

Information om kulturgarantin 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun beslutade att införa en kulturgaranti år 2014, vars syfte är att 
garantera kultur till en särskilt definierad målgrupp. I Lomma kommun innebär det att 
alla elever i grundskolan samt 4- och 5-åringar i förskolan garanteras minst en 
professionell kulturupplevelse per läsår. Urvalet av kulturupplevelser sker i samråd 
mellan kultursamordnaren och rektorer.  
 
Kultur-och fritidsnämnden beslutade 2019-06-10, § 44, att uppdatera kulturgarantin så 
att den bland annat är tydligare kopplad till läroplanen, och elevens perspektiv lyfts 
fram.  
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, 
§ 54. 
 
Kultursamordnare Mattias Larsson redogör för Lomma kommuns kulturgaranti. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens utskott 2019-08-20, § 54 
‒ Skrivelse 2019-07-08 från förvaltningschef och nämndsekreterare   
‒ Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-06-10, § 44 – Uppdatering av 

kulturgarantin 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen om kulturgarantin till 

handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 63   BUN/2019:190 - 611 
 
 

Uppföljning av skolresultat VT 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden följer upp elevernas kunskapsresultat efter varje 
skoltermin. Detta innebär att nämnden gör två uppföljningar per år, där vårterminens 
skolresultat behandlas i augusti och höstterminens skolresultat behandlas i februari. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har sammanställt resultaten för 
vårterminen 2019. 
 
Verksamhetschef för grundskola Svenjohan Davidson informerar om uppföljningen av 
skolresultat för vårterminen 2019. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, 
§ 55. 
 
Arbetsutskottets överläggning 
Verksamhetschef för grundskolan Svenjohan Davidsson informerar om uppföljningen 
av skolresultat för vårterminen 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens utskott 2019-08-20, § 55 
‒ Skrivelse 2018-07-30 från förvaltningschef och verksamhetschef  
‒ Bilaga: Rapport- uppföljning av skolresultat  
‒ Uppföljning av skolresultat för vårterminen 2019 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande uppföljning av 

skolresultat från vårterminen 2019 till handlingarna. 
 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 64   BUN/2019:179 - 612 
 
 

Förslag till ändring av måltidsavgifter i gymnasieskolan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärenden som är av större vikt, så som till exempel taxor och avgifter beslutas av 
kommunfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap 1 §. Nedanstående förslag innebär 
en ändring i den befintliga taxan F.4.2. 
 
Terminsavgift för skollunch, som antogs av kommunfullmäktige 1993-06-17 § 41. 
Terminsavgiften för skollunch för gymnasieskolan är 500 kronor år 2019. Avgiften har 
inte reviderats sen den fastställdes år 1993. 
 
I Vellinge kommun är terminsavgiften för skollunch för gymnasieskolan 800 kronor och 
i Kävlinge kommun är terminsavgiften för skollunch för gymnasieskolan 500 kronor. 
 
Förvaltningen önskar revidera terminsavgiften för skollunch för gymnasiet till samma 
nivå som Vellinge kommun. Revideringen innebär en ökad intäkt motsvarande 600 000 
kronor per läsår, vid 1 000 betalande elever. Höjningen av skolmåltidsavgiften innebär 
att kostnaden för måltider i gymnasieskolan finansieras till ca 30 %, istället för som nu 
till ca 20 %.  
 
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att revidera taxa F.4.2 Terminsavgift för skollunch 
till 800 kronor och att gälla från 2020-01-01.   
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, 
§ 56.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, § 56 
‒ Skrivelse 2019-06-24 från förvaltningschef och administrativ chef 
 
Överläggning  
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till revidering av 
måltidsavgiften, innebärande en höjning från 500 kr till 800 kr per elev och termin.  
 
Thomas Eneström (S) yrkar att måltidsavgiften för gymnasieelever ska tas bort.  
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BUN § 64 (fort.)  BUN/2019:179 - 612 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på frågan om 
bifall respektive avslag på sitt eget yrkande och Thomas Eneströms (S) yrkande 
varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden bifalla ordförandens 
eget yrkande.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige att revidera taxa F.4.2 Terminsavgift för skollunch till 800 
kronor och att gälla från 2020-01-01. 
 

Reservation   
Thomas Eneström (S) och Malin Stern (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet till 
förmån för Thomas Eneströms yrkande. 
 

./. Bilaga. 
 
Protokollsanteckning 
Veronica Vasic Abrahamsson (FB) är nöjd med nuvarande avgift och önskar inte att 
den ska höjas. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen
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BUN § 65   BUN/2019:149 - 009 
 
 

Förslag till yttrande över internremiss av dagvattenpolicy för Lomma 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden fick 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att, som en åtgärd i 
miljömålsdokumentet, utarbeta en dagvattenpolicy för Lomma kommun. 
Dagvattenpolicyn ses som ett kommunövergripande dokument och utgör underlag för 
den fysiska planeringen i Lomma kommun.  
 
Dagvattenpolicyn för Lomma kommun ska vara ett stöd för att säkerställa en hållbar 
och klimatanpassad dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn ska innefatta genomtänkta, 
miljöanpassade och kostnadseffektiva grundprinciper och riktlinjer för hur dagvatten 
ska hanteras.  
 
Tekniska nämnden har upprättat förslag till dagvattenpolicy som är uppdelat i två 
delar:  
 
Grundprinciper och riktlinjer, vilken presenterar fastställda grundprinciper som gäller 
för ny och befintlig miljö på såväl enskild som allmän mark inom kommunen. Utifrån 
grund principerna presenteras riktlinjer för olika områden.  
 
Kunskapsunderlag, vilken presenterar aktuellt kunskapsunderlag för en hållbar 
hantering så som ansvarsfördelning mellan olika aktörer, styrande regelverk, 
förutsättningar i Lomma kommun samt exempel på hållbara dagvattenlösningar.  
 
Utbildning, kultur och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse förslag till yttrande över 
internremiss avseende dagvattenpolicy för Lomma kommun  
 
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, 
§ 57. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, § 57 
‒ Skrivelse 2019-06-26 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Bilaga: förslag till yttrande över internremiss avseende dagvattenpolicy för Lomma 

kommun  
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-05-06, § 39  
‒ Dagvattenpolicy för Lomma kommun grundprinciper och riktlinjer  
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BUN § 65 (fort.)  BUN/2019:149 – 009 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande över förslag till 

dagvattenpolicy för Lomma kommun enligt bilaga till tekniska nämnden. 
 

./. Bilaga. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 66   BUN/2019:2 - 003 
 
 

Översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 (§ 179/2018) att uppdra åt kommunens 
nämnder att genomföra översyner av sina respektive reglementen.  
 
I föreliggande förslag framgår några mindre revideringar av reglementet. Ändringarna 
framgår av över- och understrykningar. Utöver det så har även språket moderniserats 
på vissa ställen i texten. Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen 
att rekommendera fullmäktige att fastställa förslaget till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens reglemente.  
 
Ärendet har behandlats på barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, § 
58. 

   
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, § 58 
‒ Skrivelse, 2019-07-30, från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
‒ Bilaga: Reglemente för barn- och utbildningsnämnden – Förslag till revidering 
‒ Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12, § 179 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. 

 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen
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BUN § 67   BUN/2019:191 - 214 
 
 

Förslag till yttrande över detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 
Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 
Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen)  
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder 
(flerbostadshus) inom planområdet.  
 
Området för planområdet ligger i södra Lomma tätort och avgränsas av parkområde, 
Kartstorpsvägen, Strandvägen och området runt Lomma Folkets Hus.  
 
Planområdet omfattar: ca 2600m2.  
 
Förvaltningen har utarbetat följande förslag till yttrande i skrivelse 2019-08-27: 
 
"Barnkonventionen blir svensk lag 2020-01-01. Detta innebär att barnrättsperspektivet 
kommer beaktas i alla förslag som remitteras till nämnden för yttrande. 
 
Förvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämndens alltid understryker 
betydelsen av god trafiksäkerhet i områden där barn och ungdomar vistas. 
Planområdet är beläget vid Karstorpsvägen – Strandvägen där många av 
kommundelens elever färdas till och från skolan. En av kommundelens skolor ligger 
bredvid planområdet. Förvaltningen vill därför peka på att detta ställer särskilda krav 
på hög trafiksäkerhet. 
 
Planområdet ligger nära de rekreationsytor som erbjuds längs kommundelens 
strandlinje. Dessa ytor används av kommunens för- och grundskolor i 
undervisningssyfte. Förvaltningen betonar därför även betydelsen av trafiksäkra vägar 
mellan planområdet och aktuella rekreationsytor. 

 
Förvaltningen har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Karstorp 
13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-
Karstorpsvägen)." 
 
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, 
§ 59. 
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BUN § 67 (fort.)  BUN/2019:191 - 214 
 
Överläggning  
Malin Stern (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut, med följande tillägg i andra stycket "krav på ökad 
trafiksäkerhet med särskild hänsyn till gång- och cykeltrafikanter". Förslaget till 
yttrande är därmed: 
 
"Barnkonventionen blir svensk lag 2020-01-01. Detta innebär att barnrättsperspektivet 
kommer beaktas i alla förslag som remitteras till nämnden för yttrande. 
 
Förvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämndens alltid understryker 
betydelsen av god trafiksäkerhet i områden där barn och ungdomar vistas. 
Planområdet är beläget vid Karstorpsvägen – Strandvägen där många av 
kommundelens elever färdas till och från skolan. En av kommundelens skolor ligger 
bredvid planområdet. Förvaltningen vill därför peka på att detta ställer särskilda krav 
på ökad trafiksäkerhet med särskild hänsyn till gång- och cykeltrafikanter. 
 
Planområdet ligger nära de rekreationsytor som erbjuds längs kommundelens 
strandlinje. Dessa ytor används av kommunens för- och grundskolor i 
undervisningssyfte. Förvaltningen betonar därför även betydelsen av trafiksäkra vägar 
mellan planområdet och aktuella rekreationsytor. 

 
Förvaltningen har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Karstorp 
13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-
Karstorpsvägen)." 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20, 59 
‒ Skrivelse 2019-08-13 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Bilaga: Förslag till yttrande över detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 

33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen)  
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BUN § 67 (fort.)  BUN/2019:191 - 214 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 
 
Barnkonventionen blir svensk lag 2020-01-01. Detta innebär att barnrättsperspektivet 
kommer beaktas i alla förslag som remitteras till nämnden för yttrande. 
 
Förvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämndens alltid understryker 
betydelsen av god trafiksäkerhet i områden där barn och ungdomar vistas. 
Planområdet är beläget vid Karstorpsvägen – Strandvägen där många av 
kommundelens elever färdas till och från skolan. En av kommundelens skolor ligger 
bredvid planområdet. Förvaltningen vill därför peka på att detta ställer särskilda krav 
på ökad trafiksäkerhet med särskild hänsyn till gång- och cykeltrafikanter. 
 
Planområdet ligger nära de rekreationsytor som erbjuds längs kommundelens 
strandlinje. Dessa ytor används av kommunens för- och grundskolor i 
undervisningssyfte. Förvaltningen betonar därför även betydelsen av trafiksäkra vägar 
mellan planområdet och aktuella rekreationsytor. 

 
Förvaltningen har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Karstorp 
13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-
Karstorpsvägen). 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Kommunstyrelsen
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BUN § 68   BUN/2019:7 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒  Etablering av Svenska för invandrare (SFI) i egen regi med sammanlagt 27 elever. 

SFI undervisning delas upp i 4 olika spår beroende på förkunskap hos den 
studerande. 

‒ Resurscentrum har bytt namn till Centrala barn- och elevhälsan 
‒ Förskolechefer benämns nu med titeln rektorer 
‒ Förändring inom ledningsorganisation/ kompletterat med en biträdande rektor på 

Fladängskolan och ytterligare en biträdande rektor på Rutsborgsskolan 
‒ "Lärstämman" sker 2019-10-08 
‒ Skeppets förskolas nya paviljong ej tagit i bruk på grund av bristande bygglov. 
‒ Gemensam utveckling av äldreomsorgen mellan UKF och socialförvaltningen 
‒ Debitering av gymnasieskola/ KPMG stärkt bevisformulering angående 

överdebitering 
‒ Personalorganisering/ två utköp innan sommaren 2019 som ej är budgeterade 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 69    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) frågar avseende rutiner för inkomna mail som ställs till fler än 
den enskilde förtroendevalda. Ordförande Fredrik Axelsson (M) påpekar att det är upp 
till var och en som fått mail att besvara det, men att ordförande brukar vara den som 
besvarar inkomna skrivelser ställda till nämndens förtroendevalda. Utöver detta gäller 
reglering om diarieföring då mailen är att anse som inkomna skrivelser, vilka ska 
anmälas till förvaltningens registratorer.  
 
Malin Stern (S) upplyser om att LUKAS finns som synpunktshanteringssystem. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och lämnar ärendet 

övrigt till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 70   BUN/2019:6 - 600 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-08-19, §§ 53-60 
‒ Skrivelse från medborgare 2019-08-27 
‒ Skrivelse från Thomas Kvist 2019-08-28: Angående orosanmälan Lerviks förskola, 

ankomststämplad 2019-08-27 
‒ Skrivelse från skolinspektionen 2019-08-29: Beslut att överlämna anmälan mot 

Lerviksförskola till Lomma kommun 
‒ Skrivelse 2019-08-28 VB: Lyftanordning i Bjärehovshallen – uppdaterad 
‒ Skrivelse från skolinspektionen 2019-07-17: Beslut från skolväsendets 

överklagandenämnd 
‒ Skrivelse från skolinspektionen 2019-07-15: Uppföljning av Skolinspektionens 

delbeslut om att lämna anmälan till Lomma kommuns klagomålshantering 
‒ Skrivelse från skolinspektionen 2019-06-14: Begäran om komplettering 
‒ Skrivelse från Skolverket 2019-07-17: Beslut om fastställande av bidragsramar 
‒ Skrivelse från Skolverket 2019-07-17: Beslut om fastställande av bidragsramar 

bilaga 
‒ Kommunfullmäktige 2019-05-23, § 62: Slutredovisning från barn- och 

utbildningsnämnden avseende investeringsprojekt 2018 
‒ Kommunfullmäktige 2019-05-23, § 67: Begäran från barn- och 

utbildningsnämnden om utökad budget för investeringar 2019 
‒ Skrivelse från Norlandia 2019-07-17: Ansökan att bedriva förskola i Er kommun 

samt handläggning 
‒ Skrivelse till skolinspektionen 2019-06-26: Begäran av komplettering 
‒ Kommunstyrelsen 2019-06-19, §129: Beviljande av medel för digitalisering och 

innovation 
‒ Skrivelse från Riksrevisionen 2019-07-05: Beslut om att inleda granskning av 

undantag från skolplikten 
‒ Skrivelse från medborgare 2019-07-08 
‒ Skrivelse från Skolverket 2019-07-10: Beslut om nationellt godkänd 

idrottsutbildning 
‒ Skrivelse 2019-08-19 VB: Arvsfondens informationsdag till kommunala tjänstemän 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna och angivna skrivelser.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 


