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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-03-10   

Paragrafer §12-§23   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-03-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-04-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN AU § 12    
 
 

Information om verksamhetsuppföljning: Kostenheten 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in kostchef Ann Ellis, som 
informerar om: 
‒ Ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och personalomsättning 
‒ Svinnmålet på högst 15% har under 2019 uppnåtts genom till exempel att elever 

äter lunch på lektionstid, det finns färre paviljonger samt på grund av 
schemaläggning och samarbete 

‒ Inför 2020 är målen att det ska finnas mindre svinn, att matsedeln ska vara 
klimatsmart, krav på leverantörer samt att minska CO2 per måltid vilket uppnås 
genom att köpa rätt kött, rätt grönsaker samt att kostenheten kommer öka antalet 
maträtter som innehåller mindre animaliska protein och mer vegetabiliskt protein 

‒ Kvalitetsrapport- kostenhetens verksamheter upprätthåller bra kvalitet till låg 
kostnad, arbetar systematiskt med kvalitetsarbete samt maten som köps är 
närodlad 

‒ Kvalitetsrapport- kostenhetens utvecklingsmöjligheter är maten till äldrevården, 
laga med mer vegetabilier, ha mindre matsvinn samt att erbjuda hög nivå på 
specialkost 

‒ Attraktivitet/ kompetensförsörjning- kostenheten är attraktiv som arbetsplats på 
grund av att kommunen har många tillagningskök, bra samarbete med förskola 
och grundskola samt bra arbetsmiljö problem 

‒ Attraktivitet/ kompetensförsörjning- kostenhetens utmaningar inom detta område 
är att rekrytera kockar samt att det är svårt att erbjuda heltidstjänster 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 13   BUN/2020:60 - 010 
 
 

Information om befolkningsprognos 2019 - 2030 

 
 

Ärendebeskrivning 
KAAB prognos AB har, på uppdrag av Lomma kommun, sammanställt 
befolkningsprognos för åren 2020-2025, med utblick mot 2030. I prognosen redovisas 
förväntad befolkningsutveckling för kommunen som helhet, samt för de olika 
kommundelarna. Prognosen har betydelse för lokalbehovsplan och 
verksamhetsplanering på kort och lång sikt.  
 
Utredningschef Staffan Friberg redogör för ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Befolkningsutveckling på senare år. 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Kommunprognos 2020 – 2025, med utblick mot 2030. 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Tabellbilaga – Hela kommunen samt kommundelar. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 14   BUN/2019:247 - 611 
 
 

Beslut om yttrande över nämndsinitiativ: Handlingsplan för att möta 
kravet på utökning av timplanen i idrott och hälsa 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fokus Bjärred har inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden. 
Ärendet har initierats som ett nämndsinitiativ i enlighet med kommunallagen 4 
kapitlet 20 §. 

Yttrande 
Allmänt  
Lokalbehovsplanen är nämndens handlingsplan som beskriver behovet av lokaler inom 
nämndens verksamheter. Förvaltningen bedömer lokalbehoven för nämndens 
verksamheter en gång per år. Bedömningen redovisas i lokalbehovsplanen och 
föreläggs nämnden vid sammanträdet i mars varje år. Då beaktas prognostiserad 
befolkningsutveckling samt andra förändrade förutsättningar som bedöms påverka 
nämndens lokalbehov. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker i oktober. I 
uppföljningen redovisar förvaltningen hur arbetet med att verkställa nämndens beslut 
avseende lokalbehoven fortskrider. 
 
När nämnden fastställt lokalbehovsplan översänds materialet som underlag för 
beredning i investeringsplaneringsgruppen (IVP). IVP är en tjänstemannagrupp som 
bereder ärenden till kommunstyrelsens budgetberedning inför kommunfullmäktiges 
slutliga ställningstagande. 
 
Utökad timplan för ämnet idrott och hälsa 
Under 2019 har timplanen för ämnet idrott och hälsa utökats. Utökningen omfattar 
totalt 100 timmar under utbildningstiden i grundskolan, årskurserna F - 9. Dessa 
timmar fördelas så att 20 timmar tillkommer i årskurs 6 och 80 timmar i årskurserna 7 
- 9. 
 
Nuvarande lokaler kan tillgodose lokalbehoven under innevarande läsår. För läsåret 
2020/2021 pågår planering för hur lokalbehoven för ämnet idrott och hälsa ska 
tillgodoses. Planeringen kommer innebära att en del av elevernas undervisning i det 
aktuella ämnet kommer att ske i idrottshallar utanför skolans närområde. Inför den 
fullt ut implementerade timplaneförändringen läsåret 2021/2022 återstår mycket 
arbete för att tillgodose lokalbehoven i ämnet idrott och hälsa. 
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BUN AU § 14 (fort.)  BUN/2019:247 - 611 
 
För att tillgodose lokalbehovet behövs: 
‒ Ny fullstor idrottshall vid Rutsborgskolan. Beslut har fattats. 
‒ Lilla Bjärehovshallen ersätts med en ny fullstor idrottshall. 
‒ En ny fullstor idrottshall i Allé - Pilängsområdet. 
 
En fullstor idrottshall är beslutad och planerad i Rutsborgsområdet. Idrottshallen 
kommer att tillfredsställa ett lokalbehov på grund av att två halvstora idrottshallar 
försvann från LBTK-hallen. Rutsborgshallen täcker dock inte de behov som 
uppkommer i kommundelen som helhet med anledning av utökad timplan i ämnet 
idrott och hälsa. Rutsborgshallen täcker endast de behov som Rutsborgskolan har. 
Förvaltningen bedömer därför att ytterligare hallytor behövs. ’ 
 
I tidigare utredning har förvaltningen noterat att lilla Bjärehovshallen är i dåligt skick 
och att byggnaden därför behöver rivas. När detta sker bör hallen ersättas med en 
fullstor hall. Bjärehovskolan använder idag lilla Bjärehovs idrottshall för undervisning i 
idrott och hälsa. En ny hall i Bjärehovsområdet skulle ge ytterligare plats åt 
föreningarna i Bjärred så att de kan ta emot de barn och ungdomar som vill träna och 
för den utökade timtiden i ämnet idrott och hälsa (KFN 2018-08-27 § 48/18). 
 
En fullstor idrottshall i Allé- Pilängsområdet skulle täcka behovet av 
idrottsundervisning och föreningsbehoven, i södra kommundelen. 
 
Förvaltningen bedömer att nuvarande lokaler kan tillgodose lokalbehoven under 
innevarande läsår. För läsåret 2020/2021 pågår planering för hur lokalbehoven för 
ämnet idrott och hälsa ska tillgodoses. Planeringen kommer innebära att en del av 
elevernas undervisning i det aktuella ämnet kommer att ske i idrottshallar utanför 
skolans närområde. 
 
Inför den fullt ut implementerade timplaneförändringen läsåret 2021/2022 återstår 
mycket arbete för att tillgodose lokalbehoven i ämnet idrott och hälsa. Den fortsatta 
planeringen med anledning av den utökade timplanen kommer att ske som en del i 
kommande lokalbehovsplaner och efterföljande uppföljningar. Lokalutvecklingen kan 
på så sätt fortlöpande följas av nämnden. 

 
Beslutsunderlag 
‒  Yttrande 2020-02-17 över nämndsinitiativ  
‒  Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred 2019-11-22 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrandet över Fokus Bjärreds skrivelse 

och lägger det med godkännande till handlingarna. 
______________________ 
Sändlista 
Akten 
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BUN AU § 15   BUN/2020:29 - 010 
 
 

Förslag till beslut om Lokalbehovsplan 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av 
verksamhetslokaler med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. 
Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som förordas 
och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som anges. 
 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar som 
påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under våren. 
Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen, som omfattar perioden 
2020 – 2030, tar också hänsyn till befolkningstillskott utöver den befolkningstillväxt 
som är föranledd av nybyggande. 
 
I föreliggande lokalbehovsplan visas hur prognostiserad befolkningsutveckling bedöms 
skapa behov av nya lokaler på kort och lång sikt i respektive kommundel. I planen ges 
förslag till geografisk placering av nya lokaler. Planen pekar också på behov av att 
förbättra befintliga lokalers ändamålsenlighet. Förvaltningen överlämnar även 
alternativa förslag till avveckling av paviljonger/lokaler i norra respektive södra 
kommundelen. De alternativa förslagen överlämnas utan eget ställningstagande. 

Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet kommer arbetsutskottet fram till att 
lokalbehovsplanen för barn- och utbildningsnämnden 2020 under rubriken Ny förskola 
i norra kommundelen och andra stycket behöver revideras enligt nedan: 
‒ Osäkerheten när det gäller behov av förskoleplatser gör att 

befolkningsutvecklingen kommer att bli särskilt viktig att följa de närmaste åren. 
Utifrån nuvarande planeringsförutsättningar förefaller det att tidpunkt för 
färdigställande av ny förskola eller alternativa möjligheter behöver prövas. 

 
Överläggning 
Lena Wahlgren (M) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska 
besluta att: 
‒ Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 
översikt över vilka förskolor som behöver rustas upp. 
 
Thomas Eneström (S) yrkar bifall på Lena Wahlgrens (M) yrkande. 
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BUN AU § 15 (fort.)  BUN/2020:29 - 010 

 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta att:  
‒ Barn- och utbildningsnämnden ska besluta att avveckla Lärkans förskola i norra 

kommundelen och Alnarps förskola i södra kommundelen. 
 
Thomas Eneström (S) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska 
besluta att:  
‒ Barn- och utbildningsnämnden ska besluta att avveckla paviljonger på 

Tulpangårdens förskola i norra kommundelen och Alnarps förskola i södra 
kommundelen. 

 
Propositionsordning  
Ordförande ställer först proposition på Lena Wahlgrens (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifallit det.  
 
Ordförande ställer därefter proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Thomas 
Eneströms (S) yrkande varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutat bifalla ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-22 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Lokalbehovsplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 -Utredning  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att inför 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde ta fram barnkonsekvensanalys 
avseende avveckling av Lärkans förskola, paviljonger på Tulpangårdens förskola 
och Alnarps förskola. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 

översikt gällande vilka förskolor som behöver rustas upp. 
‒ Avvecklar Lärkans förskola i norra kommundelen samt Alnarps förskola i södra 

kommundelen. 
‒ Översänder utifrån arbetsutskottets givna direktiv, med godkännande, 

lokalbehovsplan 2020 till kommunstyrelsen för kännedom. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 16   BUN/2019:126 - 010 
 
 

Beslut om revidering: Nämndsplan 2020 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-06-11, § 55/19, behandlat 
nämndsplan för år 2020. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Efter kommunstyrelsens handläggning kan 
nämnden fastställa sin nämndsplan för det kommande året. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2019-10-02 (KS §153/19), 
behandlat aktuell nämndsplan, och bedömer att planen uppfyller kraven i det nya 
styrsystemet, reglementet och bedömningsgrunderna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-11-26 (BUN § 95/19), 
fastställt nämndsplan för år 2020. I samband med implementeringen av 
nämndsplanen har det framkommit att en höjning av målvärdet för meritvärdet från 
250 poäng till 260 poäng riskerar att driva på betygsstressen för eleverna. Nämnden 
har vidare från kommunfullmäktige fått ett riktat mål för pojkarnas meritvärde på 250 
poäng. Ett meritvärde på 260 poäng för samtliga elever, där det riktade meritvärdet 
för pojkarna i genomsnitt ska vara 250 poäng medför att flickornas genomsnittliga 
meritvärde behöver vara 270 poäng. 
 
I de undersökningar förvaltningen genomfört visas att flickorna i högstadiet är den 
elevgrupp som är mest stressade. Konsekvensen av en höjning av målet från 250 till 
260 poäng bedöms påverka den skolstressen ytterligare. 
 
Förvaltningens bedömning är dessutom att meritvärdet riskerar att överbetonas på ett 
sådant sätt att målvärdet om 100 procents behörighet till gymnasieskolan inte ges 
samma dignitet i verksamheten som avses. 
 
Förvaltningen rekommenderar därför barn- och utbildningsnämnden att revidera 
meritvärdet från 260 till 250 poäng i nämndsplanen för år 2020. 

Arbetsutskottets handläggning 
UKF förvaltningen återkommer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
avseende varför justering av målvärdet, gällande mål 5.4, att elever upplever ett 
välbefinnande i skolan, ej reviderats från 2-3 till 3-4. 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-12 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Nämndsplan 2020 - Revidering 
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BUN AU § 16 (fort.)  BUN/2019:126 - 010 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden reviderar nämndsplanen från 260 poäng till 250 

poäng avseende meritvärdet. 
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder nämndsplanen till kommunstyrelsen 

för kännedom. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 17   BUN/2019:208 - 600 
 
 

Beslut om yttrande avseende remiss: Motion angående att skapa en 
park med förskola och äldreboende i Bjärred 

 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med motion om att skapa en park med 
förskola och äldreboende i Bjärred. 

 
Barn- och utbildningsnämnden bereds tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma 
med yttrande över motion angående att skapa en park med förskolan och 
äldreboende i Bjärred. 

Yttrande 
Motionärerna önskar bygga en park mellan Södra Västkustvägen och Carl Olssons väg i 
Bjärred. I parken ser motionärerna möjlighet att etablera en lekplats med en förskola 
och ett kombinerat äldre- och trygghetsboende. Parken är tänkt att vara en 
mötesplats för alla åldrar. 
 
Att bygga en ny förskola i rådande läge hade upplevts positivt ur 
verksamhetssynvinkel, inte minst tanken där äldre kommunmedborgare naturligt 
möter de allra yngsta. Barn- och utbildningsnämnden noterar dock en vikande 
efterfrågan på förskoleplatser de närmaste åren. Lite längre fram i tid noteras en viss 
ökning av barnantalet. Nämnden planerar därför att återlämna paviljonger och/eller 
lokaler som bedöms sårbara ur verksamhetssynpunkt. När aktuella lokaler återlämnats 
och barnantalet ökar igen planeras en ny förskola i norra kommundelen att tas i drift.  
 
Barn- och utbildningsnämnden planerar därför en förskola med 8 avdelningar på den 
tomt där Majas förskola tidigare legat. Enligt planeringen ska denna förskola stå klar 
2024.  
 
Ytterligare en ny förskola hade medfört ett överskott på förskoleplatser i norra 
kommundelen. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
‒ Motion (SD) angående att skapa en park med förskola och äldreboende i Bjärred. 
‒ Remiss  från kommunstyrelse avseende motion (SD) angående att skapa en park 

med förskola och äldreboende i Bjärred 
‒ Motion (SD) angående att skapa en park med förskola och äldreboende i Bjärred 
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BUN AU § 17 (fort.)  BUN/2019:208 - 600 

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förvaltningens yttrande över motion 

angående att skapa en park med förskola och äldreboende i Bjärred och 
översänder yttrandet till kommunstyrelsen. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 18   BUN/2020:19 - 710 
 
 

Beslut om riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor 

 
 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över förskola vars 
huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §. Kommunens tillsyn omfattar inte 
att bestämmelsen i 6 kap. följs, åtgärder mot kränkande behandling. Skolinspektionen 
granskar de kommunala förskolornas kvalitet. 
 
Lomma kommun är tillsynsmyndighet och har således ansvar för tillsyn av de fem 
fristående förskolor vilka är verksamma i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden 
kontrollerar att den fristående verksamheten lever upp till enligt vad som anges i 
nationella styrdokument, skollag och förskolans läroplan. 
 
Hur samlas fakta in? 
Kommunens inspektion utformas genom att vi lämnar ut dokument för egenkontroll, 
samt att vi intervjuar rektor, personal och vårdnadshavare.  
 
Vad händer efter tillsynsbesöket? 
När förvaltningen är klar skrivs en rapport med tillhörande beslut. (Se kommunens 
riktlinjer för fristående förskolor). 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-20 från förvaltningschef och verksamhetschef för förskola 
‒ Rutiner för tillsyn av fristående förskolor- följebrev till aktuell verksamhet 
‒ Rutiner för tillsyn av fristående förskolor- intervjufrågor vid verksamhetsbesök 
‒ Tillsyn av fristående förskolor- Bilaga 1- Riktlinjer 
‒ Tillsyn av fristående förskolor- Bilaga 2- Egenkontroll 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för tillsyn enligt bilaga. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 19   BUN/2020:84 - 004 
 
 

Beslut om fastställande: Arkivbeskrivning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt både Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och Arkivlagen (§ 6) ska varje 
myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar 
(arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information och 
organisation. Myndigheten ska redovisa uppgifterna så att den som söker information 
kan förstå vilka handlingstyper som uppstår i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
‒  Skrivelse 2020-02-26 från förvaltningschef och administrativ chef 
‒  Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 
‒  Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner arkivbeskrivning för barn- och 

utbildningsnämnden. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 20   BUN/2019:62 - 600 
 
 

Information om vägledning till kontaktpolitiker och rektorer angående 
förskole- och skolråd 

 
 

Ärendebeskrivning 
Skrivelsen- Vägledning till kontaktpolitiker och rektorer angående forum för skolråd i 
förskola och grundskola- har reviderats enligt förvaltningens förslag. 
 
Skolornas och förskolornas råd är till för att rektor, vårdnadshavare och 
personalrepresentanter ska kunna diskutera för skolan viktiga och strategiska frågor.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-27 från barn- och utbildningsnämndens ordförande och 

verksamhetschef för förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera skrivelse avseende Vägledning 

till kontaktpolitiker och rektorer angående forum för skolråd i förskola och 
grundskola i enlighet med bilaga. 

 
./.  Bilaga 

_____________________ 
 
Sändlista 
Akten 
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BUN AU § 21   BUN/2020:62 - 026 
 
 

Information om uppföljning: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 
Arbetsgivaren ska årligen göra en uppföljning av SAM. Syftet är att säkerställa att 
kraven i aktuell lagstiftning och föreskrifter efterlevs. Om det vid uppföljningen 
framkommer brister ska dessa åtgärdas.  
 
Den förvaltningsövergripande handlingsplanen är baserad på resultat från de olika 
verksamheternas uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 
Förvaltningen redovisar aktuella brister och åtgärder i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-22 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019- Åtgärdsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 22   BUN/2020:63 - 026 
 
 

Information om uppföljning: Likabehandlingsarbete 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för samtliga anställda i 
organisationen. Arbetet med aktiva åtgärder i Lomma kommun sker genom 
undersökning på verksamhets-, förvaltnings- och kommunövergripande nivå. Utifrån 
undersökningen genomförs analys av resultaten och med utgångspunkt från dessa 
vidtas åtgärder som planeras och följs upp. Resultaten aggregeras från 
verksamhetsnivå till förvaltningsnivå och sammanställs slutligen i en 
kommunövergripande dokumentation. Arbetet sker i samverkan med 
arbetstagarorganisationer genom Lomma kommuns samverkansorganisation. 
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på ett antal olika områden och utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder). 
 
Förvaltningen har definierat brister inom områdena: Förvärvsarbete och föräldraskap 
samt Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Förvaltningen 
redovisar aktuella brister och åtgärder i bilaga. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02- från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Likabehandlingsarbete 2019- Åtgärdsplan 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, uppföljning av 

likabehandlings-arbete 2019 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (19) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-03-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 23   BUN/2019:258 - 000 
 
 

Beslut om återremiss: Motion angående begäran om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 

 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med motion om begäran om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet (bilaga) 
 
Barn- och utbildningsnämnden bereds tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma med 
yttrande över aktuell motion. 

Yttrande 
Motionärerna lyfter, i den aktuella motion fram att det ”i en kommun bedrivs flera 
olika verksamheter som är av känslig karaktär. Alltifrån tjänstemän som handhar 
kommunens ekonomi till äldreomsorg, förskole- och skolverksamhet. Medborgarna 
förväntar sig att kunna känna sig trygga med den kommunala verksamheten och 
därför är det av yttersta vikt att vi gör allt i vår makt för att garantera våra 
kommuninvånare denna trygghet.” Motionärerna menar vidare att detta även ska 
gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet för kommunens räkning. 
 
Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 1 § anger att 
”Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller 
en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på 
begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs 
enligt lagen (1998:620) om belastningsregister”. 
 
Skollagen 2 kapitlet 31 § anger att ”Den som erbjuds en anställning inom förskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. ska till den 
som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen 
(1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som 
inte har lämnat registerutdrag får inte anställas.” 
 
Förvaltningen ser att gällande lagstiftning omfattar anställning i staten, en kommun, 
ett landsting, ett företag eller en organisation. Detta innebär att även de som anställs i 
fristående för- och grundskola ska lämna utdrag ur belastningsregistret. 
 
Förvaltningen har sedan 2001 endast anställt medarbetare som lämnat utdrag ur 
belastningsregistret i enlighet med 2 kap 31§ Skollagen. I förarbetena till lagen om 
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 
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samt ändringar i skollagen (1985:1100) och i lagen (1998:620) om belastningsregister 
konstaterar regeringen att redan anställda, främst av hänsyn till den personliga 
integriteten, inte borde omfattas av registerkontroll (prop. 1999/2000:123 s. 20). 
Förvaltningen ser därför att ytterligare åtgärder utöver de som redan vidtas inte är 
påkallade. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
‒ Motion: Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal 

verksamhet. 
‒ Remiss avseende motion angående införande av begäran om utdrag ur 

belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 
‒ Motion (SD) angående införande av begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 

anställning i kommunal verksamhet 
‒ Protokollsutdrag BUNAU §9 2020-02-11 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förvaltningens yttrande - över begäran 

om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet - enligt 
ovan och översänder yttrandet till kommunstyrelsen 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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