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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2021-08-31, kl. 18:30-20:44 

Ajournering: 19:34-19:44 
 

 

Beslutande Thomas Eneström (S) 2:e vice ordförande ersätter Fredrik Axelsson (M) 
Jonna Tingberg (M) ersätter Fredrik Axelsson (M) ordförande 
Cecilia Wittrock Lindoff (M) ersätter Lena Wahlgren (M) 1:e vice ordförande  
Leslie Qvandrup (M) ledamot 
Jesper Wiman (M) ledamot 
Anita Fränninge (M) ledamot 
Denise Rydblom (C) ledamot 
Amy Berstrand (C) ersätter Denise Rydblom §57 
Gun Larsson (L) ledamot 
Malin Stern (S) ledamot 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) ledamot 
Amanda Tetzell Ljung (FB) ersätter Helena Eneroth (FB) ledamot  
 

Övriga deltagare Camilla Cronsjö (M) ersättare 
Amy Bergstrand (C) ersättare §§50-56 
 
Filippa Bokelid, nämndsekreterare 
Martin Persson, förvaltningschef 
Staffan Friberg, utredningschef 
Thomas Ladö, utvecklingsledare 
Natalie Månsson, chef för särskild undervisningsgrupp 
Ragnar Andreé, Lärarnas Riksförbund 
Helen Hurtig, Lärarförbundet 
 
 

Utses att justera Jesper Wiman (M)  

Justeringens plats 
och tid 

Digital signering, 2021-09-07 
 
 
 
 

Paragraf  
§50-§57 

Underskrifter    

 Sekreterare Filippa Bokelid 
    

 Ordförande Thomas Eneström 
   

 
 

 Justerande  Jesper Wiman 
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Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-08-31   

Paragrafer §50-§57   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-09-08 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-09-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid 
 

Anslaget har signerats digitalt  
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Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

BUN § 50   BUN/2021:196 - 610 
 
 

Utvärdering av särskild undervisningsgrupp 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommungemensam särskild undervisningsgrupp (SU – grupp) startade höstterminen 
2019 i Karstorpsområdet. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har 
utvärderat en del av undervisningsgruppens arbete. 
 
I föreliggande rapport presenteras aktuell verksamhet, redovisas och analyseras 
genomförda utvärderingar. I rapporten visas också en bedömning av elevernas 
kunskapsutveckling samt verksamhetens utvecklingsområden. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, 
§ 44. 
 
Natalie Månsson chef för särskild undervisningsgrupp har bjudits in till barn- och 
utbildningsnämnden och redogör för utvärdering av särskild undervisningsgrupp. 
‒ Lärare i SU-gruppen  
‒ Verksamhetens mål och finansiering 
‒ Hur SU-gruppen arbetar  
‒ Hur utvärderingen av SU-gruppen är gjord  
‒ Resultat av utvärderingen är samverkansvinster, personal trivsel, fungerande 

skolgång för de elever som är med i SU-gruppen, helheten  
‒ SU-gruppens verksamhetsmål läsåret 2021/2022  
 
Beslutsunderlag 
‒ Prot. Utdr. från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, §44 
‒ Missiv/ skrivelse 2021-08-11 från förvaltningschef och chef för centrala 

undervisningsgruppen 
‒ Rapport utvärdering särskild undervisningsgrupp 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒  Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, Rapport om 

utvärdering - Särskild undervisningsgrupp, till handlingarna. 
 

./. Bilaga. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn- och utbildningsnämnden 

Rapport: Utvärdering - Särskild undervisningsgrupp 

Inledning 
Kommungemensam särskild undervisningsgrupp (SU – grupp) startade höstterminen 2019 i 
Karstorpsområdet. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utvärderat en del av 
undervisningsgruppens arbete. 

I föreliggande rapport presenteras aktuell verksamhet, redovisas och analyseras genomförda 
utvärderingar. I rapporten visas också en bedömning av elevernas kunskapsutveckling samt 
verksamhetens utvecklingsområden. 

Bakgrund 
Om det finns särskilda skäl för en elev i grundskolan innebär detta att särskilt stöd ska ges enskilt 
eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till 
(3 kap. 11 § skollagen). Kommungemensam särskild undervisningsgrupp (SU – grupp) startade 
höstterminen 2019 i Karstorpsområdet. Verksamheten har en budget på 6,7 milj. Finansieringen sker, 
i huvudsak, med resurser från statsbidraget ”Likvärdig skola”. 

Verksamheten tar emot elever från kommunens grundskolor. I undervisningsgruppen finns elever 
som har haft problem under sin utbildning och där man i de ordinarie grundskolorna inte kunnat 
tillgodose elevernas behov av anpassningar och stöd. Många av undervisningsgruppens elever har 
diagnoser inom autismspektrum och/eller ADHD. Flera elever har också svårigheter i socialt samspel 
eller emotionella svårigheter. Några elever har tidigare varit placerade på externa resursskolor 
utanför kommunen. När SU-gruppen startade fick eleverna istället sin utbildning i 
undervisningsgruppen. Några av eleverna har varit helt frånvarande från skolan i långa perioder. 

Eleverna är inskrivna i den skola där de initialt fått sin placering (hemskola). Detta möjliggör att 
eleverna på sikt kan återgå, helt eller delvis, till sin hemskola och där genomföra sin utbildning. Två 
elever har sedan 2019 kunnat återgå till hemskolan och ytterligare två elever är aktuella för återgång. 

SU-gruppen har höstterminen 2021 16 elever, samtliga är pojkar i årskurserna 2 - 9. I SU-gruppen 
arbetar åtta pedagoger. Fem lärare med olika ämnesbehörigheter, en specialpedagog och två 
fritidspedagoger. SU-gruppen har också tillgång till skolpsykolog och kurator. 

Samverkan sker med vårdnadshavare, elevernas hemskolor och externa aktörer såsom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen (HAB) samt socialtjänsten.

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2021-08-11 

Vår referens: Natalie Månsson 
Direkttel: 040 - 641 13 50 
E-post: Natalie.Mansson@lomma.se 
Diarienr: BUN/2021:196 
Er referens:

BUN Bilaga §50/21

mailto:Natalie.Mansson@lomma.se
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Utvärdering 
Nedan redovisas de utvärderingar som genomförts i verksamheten. Syftet med utvärderingarna är 
att: 
 

- Utvärdera hur vårdnadshavare upplever sitt barns skolgång i SU-gruppen. 
- Utvärdera elevernas upplevelse av utbildningen. 
- Utvärdera hur rektorerna upplever resultatet av aktuella elevplaceringar. 
- Utvärdera vilken effekt SU-gruppen haft? 
- Ge feedback och input till SU-gruppens interna utvecklings- och kvalitetsarbete. 

 
Utvärderingarna har genomförts med enkäter. Enkäterna har riktas mot samtliga vårdnadshavare 
som har eller har haft sitt barn placerade i SU-gruppen, rektorer som har eller har haft elever 
placerade i SU-gruppen elever och medarbetare i SU-gruppen. 
 
 
Resultat 
 
 
Vårdnadshavare - Nedan redovisas resultaten av genomförd utvärdering. 
 
Fråga: Hur nöjd är du med det arbete SU-gruppen gjort för ditt barn (skala 1 - 5)? 
 
Skala 1 2 3 4 5 
Andel svar i 
procent 

0 4 8 26 60 

 
 
Fråga: Kan du se en positiv utveckling hos ditt barn (skala 1 - 5)? 
 
Skala 1 2 3 4 5 
Andel svar i 
procent 

0 4 17 34 44 

 
 
Fråga: Har placeringen i SU-gruppen gjort skillnad för ditt barn? 
 

- “Placeringen har varit helt avgörande för mitt barns framsteg/utveckling, då hemskolan inte 
kunde tillgodose de behov av stöd som mitt barn hade. Barnet hamnade i kläm på hemskolan 
och stödet blev kraftigt försämrat. Storleken på klassen och den kompetens som lärarna på 
SU-gruppen, samt deras förståelse för barnets behov har varit avgörande för lärandet.” 

 
- “Vårt barn fick en helt fungerande skolgång under läsåret i SU-gruppen. Han växte mycket 

och kom ikapp både kunskapsmässigt och med mycket bättre självförtroende och 
motivation. Han har därefter klarat av att återgå till vanlig klass på en annan högstadieskola. 
Det har skett en fantastisk utveckling och det har inneburit ett otroligt stöd för hela familjen. 
Det har möjliggjort att vi efter flera års kämpande på olika sätt återfått en välmående familj.” 

 
- “Från att vara hemmasittare i stort sett flera år till att gå till skolan varje dag är det ett 

enormt framsteg. Hade de inte varit för personalen SU-gruppen tror jag han hade varit 
hemmasittare än.” 

 
- “Tryggheten har gjort otroligt mycket och är i hans fall helt avgörande för all typ av inlärning. 

Han har också jobbat med en del personliga utmaningar som kanske inte är 100% kopplade 
till själva läroplanen.” 
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- “Vårt barn har stort behov av vuxenstöd och hade aldrig klarat att ens närvara på högstadiet 

så som det ser ut på kommunens vanliga skolor.” 
 

- “Större trygghet, vilket lett till bättre ork, ökande motivation att gå till skolan och större 
intresse för skolarbetet”. 

 
 
Fråga: Hur upplever vårdnadshavare samarbetet och delaktigheten med elevens hemskola? 

- “Näst intill obefintligt”. 
- “Fantastiskt samarbete med rektorn! Annars har vi ingen kontakt med hans hemklass eller 

lärare”. 
- “Låg delaktighet, men vi har heller inte efterfrågat en delaktighet.” 
- “Väldigt låg”. 
- “Det har varit med stort engagemang och tillmötesgående.” 

 
 
Rektorer - Nedan redovisas resultaten av genomförd utvärdering. 
 
 
Fråga: Hur nöjd är du med det arbete SU-gruppen gjort för aktuell elev/elever (skala 1 – 5)? 
 
Skala 1 2 3 4 5 
Andel svar i 
procent 

0 0 25 25 50 

 
 
Fråga: Kan du se en positiv utveckling hos aktuell elev/elever (skala 1 – 5)? 
 
Skala 1 2 3 4 5 
Andel svar i 
procent 

0 14 0 43 43 

 
 
Fråga: Hur upplever rektorerna samarbete, insyn och delaktighet kring eleven?  
 

- “Samarbetet har fungerat väl gällande båda våra elever. Hemskolan har tillräcklig insyn” 
- “Jag anser att vi har ett bra samarbete.” 
- “Vi har de flesta mötena ihop med vårdnadshavarna, om inte så får jag information via 

lärarna i SU-gruppen i efterhand. 
- “Kommunikation och återkoppling kring eleverna sker regelbundet med lärarna i SU - 

gruppen.” 
- “Samarbetet har funkat bra. Regelbundna möten och kontakt vid behov.”  
- “Vi hade önskat mer återkoppling och delaktighet.” 

 
 
Fråga: Har placeringen av din elev inneburit några organisatoriska vinster för hemskolan? 
 

- “Konstgjord andning utbytt mot långsiktighet och anpassningar som inte var möjliga på 
hemskolan.” 

- “Vi har kunnat flytta en resurspedagog till vår studieverkstad där fler elever kan få stöd” 
- “Vår (hemskolans) stödpersonal/resurspersonal får mer tid att arbeta med våra övriga elever 

i behov av stöd.” 
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- “Ökat utrymme att reflektera över hur vi bör/kan/ska bemöta eleven som är placerad (övriga 
elever på skolan med liknande stödbehov).” 

 
 
Eleverna- Nedan redovisas resultaten av genomförd utvärdering. 
 
 
Fråga: 

- Hur trivs du i din klass? 3,13. 
- Har du någon kompis att vara med på din skola? 2,48  
- Hur trygg känner du dig på din skola? 3,25 
- Får du hjälp och stöd från lärarna för att nå dina mål? 3,13  
- Kan du koncentrera dig på lektionerna och arbeta med skolarbete? 3,15 

 
 
Personal - Nedan redovisas resultaten av genomförd utvärdering. 
 
 
Fråga: Engagemang: (värde som sammanfattar hela enkäten)  
 
Totalt: 4.3 (Jämförelsevärde: 3.8) 
  
De segment som fick högst skattning: 
 

- Relation till kollegor 
4,6 (Jämförelsevärde 4.1) 

 
- Meningsfullhet och delaktighet 

4,6 (Jämförelsevärde 4.2) 
 

- Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
4,4 (Jämförelsevärde 4.1) 

 
 
Analys 
 
 
Vårdnadshavare - Resultaten av genomförd utvärdering 
Vårdnadshavarna är i hög grad nöjda med sitt barns utveckling och upplever att placeringen gjort 
stor skillnad för barnet på flera olika sätt.  
 
På frågan om det har det inneburit några svårigheter med placeringen tar fyra av föräldrarna upp den 
sociala aspekten om att det är svårt att få en kompis och att det endast är pojkar placerade på 
skolan. Detta är något som också framkommit tidigare. 
 
 
Rektorer - Resultaten av genomförd utvärdering 
Placeringarna av dessa elever har inneburit organisatoriska vinster på hemskolorna genom att man 
till exempel kan nyttja specialpedagogiska resurser till andra elever som har behov av stöd. Elever 
som tidigare genomfört utbildning på externa resursskolor har fått utbildning inom Lomma kommun. 
Elever som har haft en problematisk skolfrånvaro under långa perioder har nu en mer frekvent 
närvaro i utbildningen. 
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Elever - Resultaten av genomförd utvärdering 
Eleverna är trygga och upplever studiero. Några av eleverna har inte något socialt utbyte med andra 
elever. Många av de äldre eleverna är autistiska och introverta, de har svårt att socialisera eller 
upplevs inte vilja söka kontakt. Bland de yngre eleverna har det varit precis tvärtom. Där är det 
kompisarna som blivit en drivkraft och motivator till att komma till skolan och en drivkraft till 
lärande. 
 
 
Medarbetare - Resultaten av genomförd utvärdering 
Medarbetarna i SU-gruppen trivs och känner delaktighet och meningsfullhet med sitt arbete. De trivs 
med varandra och med sin chef. Personalomsättningen är obefintlig när det gäller de fasta 
tjänsterna. En låg personalomsättning är värdefull för undervisningsgruppens verksamhet. Detta 
möjliggör att de relationer som byggts upp med elever, vårdnadshavare, rektorer samt inom 
personalgruppen kan fortsätta utvecklas. Gemensamt förhållningssätt, strukturer och rutiner kan 
också fortgå, vilket i allra högsta grad gynnar våra elever och deras fortsatta utveckling. 
 
 
Kunskapsutveckling 
En generell bedömning är att samtliga elever har en progression i sin kunskapsutveckling. Denna 
utveckling går inte alltid att mäta i form av betyg eller meritvärden. Den syns däremot i ökad närvaro, 
ökad kommunikation, ökad motivation till lärande, färre aggressionsutbrott, färre rymningar, mer 
interaktion, mer energi och mer glädje. På sikt är verksamhetens ambition att kunna presentera data 
som visar ökad behörighet, högre meritvärden, och fler godkända ämnen. 
 
 
Utvecklingsområden 
Undervisningsgruppen kommer att fortsätta med det arbete som varit framgångsrikt och lett till att 
verksamheten fått goda resultat i genomförda utvärderingar. Medvetet relationsarbete, lågaffektivt 
bemötande, trygghetsskapande rutiner med tydlig struktur och hög förutsägbarhet har fallit väl ut. 
 
Undervisningsgruppen kommer utifrån de utvärderingar som är gjorda även att arbeta mer 
gruppstärkande och hälsofrämjande med eleverna för att främja välmående, socialt utbyte och social 
träning. Verksamheten kommer också arbeta vidare med att utveckla samarbetet med hemskolorna 
eftersom vårdnadshavare samt någon rektor har olika upplevelser av samarbetet mellan SU-gruppen 
och hemskolan. 
 
Många av undervisningsgruppens elever har svårigheter med psykisk ohälsa och verksamheten 
behöver därför jobba extra med helheten kring eleverna. Hälsa och lärande hänger ihop och påverkar 
varandra. Att må bra är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig lärande. 
 
Socialtjänsten är en partner i arbetet med verksamhetens elever. Strukturer och former för 
samverkan behöver utvecklas tillsammans med socialtjänsten. 
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Protokollet har justerats digitalt  
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BUN § 51   BUN/2021:176 - 611 
 
 

Information om utbildningsresultat VT 2021 

 
 

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

 
Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har sammanställt resultaten för 
vårterminen 2021. I uppföljningen görs jämförelser mellan år, terminer och 
skolenheter. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, 
§45. 
 
Vid sammanträdet redogör utvecklingsledare Thomas Ladö om ärendet. 
  
Beslutsunderlag 
‒ Prot. Utdr. från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, §45 
‒ Missiv/ skrivelse 2021-08-16 från förvaltningschef och kvalitets- och 

utvecklingsledare 
‒ Rapport utbildningsresultat VT 2021 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande informationen om 

utbildningsresultat från vårterminen 2021 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 52   BUN/2021:175 - 000 
 
 

Beslut om namn på grundsärskola i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Grundsärskola i Lomma kommun kommer att tas i drift från och med höstterminen 
2022. Arbetet med projektering av skolan har påbörjats. En del i detta arbete är att 
namnge den aktuella skolan. 
 
I arbetet med att finna namn på grundsärskolan har förvaltningen fått namnförslag 
från elever, vägt in namngeografiska aspekter relaterade till kommunen samt beaktat 
fysiska förutsättningar på den plats där skolan ska byggas. De förslag som inkommit 
har bedömts av förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Ledningsgruppen har, efter sin beredning, beslutat föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att grundsärskolan ges namnet Linneaskolan. 
 
Namnet Linneaskolan föreslås vidare fastställas att gälla från och med 2021-10-01 så 
att det kan användas i det fortsatta arbetet med grundsärskolan. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-31, 
§47. 
 
Samråd 
Samråd har ägt rum med verksamhetens elever och med förvaltningens 
ledningsgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Prot. Utdr. från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-16, §47 
‒ Skrivelse 2021-06-14 från förvaltningschef och verksamhetschef  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer Linneaskolan som namn på 

grundsärskolan i Lomma kommun och att namnet börjar gälla från och med 2021-
10-01. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
UKF



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (10) 
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Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 53   BUN/2021:188 - 010 
 
 

Beslut om sammanträdestider 2022 för BUN och dess arbetsutskott 

 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2022. Förslaget tar 
sin utgångspunkt i sammanträdestiderna för år 2021 men har justerats och anpassats 
efter kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider, samt 
tidsplanen för inlämning av budget och andra ekonomiska rapporter och 
styrdokument. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar. Arbetsutskottet 
föreslås fortsatt sammanträda klockan 15:00 och nämnden klockan 18:30, om inget 
annat anges. Vid budgetberedning med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
föreslås arbetsutskott sammanträda vid 10.00. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, 
§48. Arbetsutskottet fastställde följande datum för arbetsutskottets sammanträden 
2022: 2022-01-18, 2022-02-15, 2022-03-15, 2022-04-19, 2022-05-16, 2022-06-07, 
2022-08-16, 2022-09-13, 2022-10-11, 2022-11-08, 2022-11-29. Arbetsutskottet 
föreslås sammanträda klockan 15:00 med undantag för 2022-05-17 då 
arbetsutskottets sammanträder klockan 10.00 med anledning av budgetberedning. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Prot. Utdr. från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, §48 
‒ Skrivelse 2021-07-08 från förvaltningschef och nämndsekreterare 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande datum för nämndens 

sammanträden 2022: 2022-02-01, 2022-03-01, 2022-03-29, 2022-05-03, 2022-06-
21, 2022-08-30, 2022-09-27, 2022-10-25, 2022-11-22, 2022-12-13. Nämnden 
föreslås sammanträda klockan 18:30, om inget annat anges.    

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Förtroendevalda i BUN 
UKF förvaltningen 
Ansvarig på KLF 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 54   BUN/2021:162 - 000 
 
 

Beslut om yttrande över motion (L) avseende handlingsplan 
hedersrelaterat våld och förtryck 

 
 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna (Sandra Pilemalm) har inkommit med motion med önskemål om att en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, 
§49 och arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet utan ställningstagande till 
nämnden. 
 
Överläggning 
Ordförande Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska föreslå barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
förvaltningens förslag med följande tillägg:  
- Barn- och utbildningsnämnden anser likväl att ökad kunskap om situationen med 

hedersrelaterat våld och förtryck i Lomma kommun vore värdefull. 
 
Jesper Wiman (M) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) yrkande.  
 
Åsa Undrén Nilsson (SD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att 
föreslå kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motion (L) 
avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Gun Larsson (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motion (L) 
avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Denise Rydblom (C) yrkar bifall till Gun Larssons (L) yrkande. 

 
Propositionsordning  
Ordförande Thomas Eneström (S) avser att först ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på dels sitt yrkande och dels på Åsa Undrén Nilssons och Gun 
Larssons (L) yrkande. Därefter avser ordförande att ställa proposition på frågan om 
bifall respektive avslag på sitt tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordningen godkänns.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 54 (fort.)  BUN/2021:162 - 000 
 
Ordförande Thomas Eneström (S) ställer proposition på bifall respektive avslag på dels 
sitt yrkande och dels på Åsa Undrén Nilssons (SD) och Gun Larssons (L) yrkande. 
Varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla 
ordförandes yrkande.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på sitt 
tilläggsyrkande, varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat 
att bifalla ordförandes yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Prot. Utdr från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-18, §49 
‒ Motion - handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 
‒ Yttrande över Motion - handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att 

rekommendera kommunfullmäktige att avslå motion (L) avseende handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck enligt bilaga till kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga.  
 

‒ Barn- och utbildningsnämnden anser likväl att ökad kunskap om situationen med 
hedersrelaterat våld och förtryck vore värdefull. 

 
Reservation 
Åsa Undrén Nilsson (SD) och Gun Larsson (L) reserverar sig till förmån för sina 
yrkanden. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss angående Motion (L) avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Inledning 
Liberalerna (Sandra Pilemalm) har inkommit med motion med önskemål om att en handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram (Bilaga). 

Liberalerna anför följande: 
Hösten 2022 ska ändringar i läroplanerna börja tillämpas. Hedersrelaterat våld och förtryck är 
tydligare framskrivet i läroplanerna. Undervisningen ska: omfatta kunskaper om maktstrukturer 
kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan ansvarar för att varje elev har fått 
kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga läroplaner, med undantag från 
vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att hedersrelaterat våld och förtryck behandlas 
återkommande i utbildningen. 

Lomma kommun har i dagsläget ingen handlingsplan för hur man arbetar mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Det är därför angeläget att det utarbetas en handlingsplan där det tydligt framgår att samarbete och 
samverkan mellan förvaltningar sker, av särskild vikt är utbildnings och kultur och 
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och samverkan med sjukvården t.ex. vårdcentralerna i 
kommunen samt polisen.  

Områden som handlingsplanen bör innefatta är: 
• Kompetensutveckling av personal
• Plattformar för förebyggande arbete och hur det ska bedrivas; MVC, BVC, förskola, skola,

vuxenutbildning, polis
• Var stöd och hjälp finns
• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kan komma att begås
• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår kartläggning hur

situationen ser ut i Lomma kommun

Liberalerna yrkar därmed att: Lomma kommun tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2021-06-14 

Vår referens: Staffan Friberg 
Direkttel: 040 - 641 13 07 
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se 
Diarienr: BUN/2021:162 
Er referens:

BUN Bilaga §54/21

mailto:Staffan.Friberg@lomma.se
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Handläggning 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden beredes tillfälle att till 
kommunstyrelsen, senast 2021-10-07, inkomma med yttrande över Motion (L) avseende 
handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 
Bakgrund/analys 
 
Bakgrund 
Skolverket har aktualiserat hedersrelaterat våld och förtryck. Verket anger att ingen ska fara illa, vare 
sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför 
behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Skolverket pekar på betydelsen av att nå alla elever genom utbildning. Skolan ska vara en plats där 
alla barn och ungdomar kan utvecklas, lära och känna omsorg och omtanke. Skolverket menar vidare 
att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och vara en 
del av skolans jämställdhetsuppdrag. För att skolpersonal ska både kunna upptäcka utsatthet hos 
eleverna och behandla frågorna i undervisningen behöver de ha kunskaper inom området. 
 
Arbetet i Lomma kommun 
Det sker generellt uppföljning av förändringar i den lagstiftning och de styrdokument som omfattar 
nämndens verksamheter. Uppföljningen syftar till att alla som arbetar med barn och elever ska ha 
adekvat kunskap när det gäller de frågor lagstiftaren och planförfattaren anger. 
 
Förvaltningen bedömer att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ligger inom ramen för 
läroplanens uppdrag. De kommande anpassningarna i läroplanen, 2022, innebär att 
kommunikations- och fortbildningsinsatser genomförs för personalen med syfte att säkerställa 
förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare samverkan mellan UKF och 
socialförvaltningen kommer även att behövas kopplat till samtlig personals skyldighet, enligt 
Socialtjänstlagen, att göra anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. 
 
Om kommunen beslutar om en handlingsplan för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck är det relevant att ställa frågan varför just detta område behöver en handlingsplan och inte 
andra områden där författningsändringar genomförs så som jämställdhet och hållbarhetsfrågor. 
 
Förvaltningen ser därför inte att särskild handlingsplan för Lomma kommun behöver tillskapas och 
föreslår att avslå motionen. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 55   BUN/2021: 83 
 
 

Information från förvaltningen 

 

Ärenderubrik 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om:  
- Bebyggande av grundsärskolan första spadtaget 30/9 
- Ny förvaltningschef Roberto c börjar i oktober 
- Verksamhetschef för grundskola rekryteras pågående 
- Avgiftskontroll  
- Oplanerade kostnader för kostenheten på grund av mat till gymnasieelever under 

pandemin 
- Utbildning i yrkessvenska i samarbete med socialnämnden- återupptas efter 

pandemin i september 2021 
- Skolinspektionen kommer göra en kvalitetsgranskning på huvudmannaskapet 
- Kulturgarantin i samarbete med KFN 
- Gymnasiesärskola i Lund– inget samverkansavtal mellan kommunerna  

 
Thomas Eneström (S) ställde på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott en fråga 
om hur Lomma kommun bestämmer datum för skolterminerna och hur det kommer 
sig att kommuner har olika terminsdatum. 
 
Förvaltningschef Martin Persson svarar att terminsdatum bestäms av arbetsgivaren i 
samråd med de fackliga representanterna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 56   BUN/2021:37 
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17 §§44-50  
‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 §147 – Beslut 

om att särskilda skäl inte längre föreligger för att sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans  

‒ Skrivelse 2021-06-30 från Skolinspektionen Utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”  

‒ Skrivelse 2021-06-30 från Skolverket- Utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”  

‒ Remiss 2021-07-29 från kommunstyrelsen avseende Översiktsplan 2020 för 
Lomma kommun  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av inkomna och avgivna 

skrivelser. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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