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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-03-26 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2019-03-26, kl. 15:00-17:00 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Gun Larsson (L) 
Thomas Eneström (S) 
 

ordförande, §§ 23-25, 27-29 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jonatan Engström 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Svenjohan Davidson 
Thomas Kvist 
Ingela Roxenby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nämndsekreterare 
förvaltningschef 
utredningschef 
verksamhetschef grundskola 
verksamhetschef förskola 
verksamhetschef resurscentrum, § 23 

Utses att justera Thomas Eneström 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-04-02 
 
 
 
 

Paragraf  
§23-§29 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson, §§ 23-25, 27-29            Lena Wahlgren, § 26 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-03-26   

Paragrafer §23-§29   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-04-03 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-04-25 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  
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BUN AU § 23   BUN/2019:12 - 012  
 
 

Verksamhetsuppföljning: Resurscentrum 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in ledningen för 
resurscentrum för att informera om verksamheten. Ingela Roxenby, verksamhetschef, 
informerar om: 
‒ Helårsprognos för år 2019 
‒ Sjuklönekostnad och personalomsättning 
‒ Analys av mål och måluppfyllelse från verksamhetsplan 2018 
‒ Verksamhetens framgångsfaktorer och utvecklingsområden 
‒ Verksamhetens mål för läsåret 2019/2020, bland annat kopplat till att 

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.  
‒ Attraktivitet och kompetensförsörjning – svårigheter med att rekrytera kompetent 

personal till bristyrken (skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer).  
‒ Barnens Bästa - kommunens plattform för ett fungerande samarbete mellan 

förskola, skola, fritid och socialförvaltning. Ingela redogör för mål för 
verksamheten under åren 2016-2020, olika samverkansgrupper, samt vilket stöd 
Barnens Bästa erbjuder till barn och föräldrar.  

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 24   BUN/2019:109 - 041 
 
 

Begäran om utökad budget för investeringar 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-11 (§ 81) om budget för 2019. 
Beslutet omfattade såväl driftbudget som investeringsbudget för 2019. 
Investeringsbudgeten omfattar 6,471 mnkr för 2019. 
 
Vid en nyligen genomförd inventering av behov av iPads och datorer till elever och 
personaldatorer har konstaterats att datorer och iPads som idag leasas och nu istället 
ska köpas in, ej finns med i beslutat förslag till investeringsbudget 2019-2021 och plan 
för investeringar 2022-2025. Detta borde förvaltningen ha uppmärksammat i samband 
med budgetprocessen 2019. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att barn- 
och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad 
investeringsbudget 2019 om 4,732 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-01 från förvaltningschef och ekonom 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad 

budget för investeringar 2019 för personaldatorer om 3,197 mnkr och datorer till 
årskurs 4-6 om 1,535 mnkr, sammanlagt 4,732 mnkr. 

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 25   BUN/2019:105 - 010 
 
 

Information om befolkningsprognos 2019-2030 

 
Ärendebeskrivning 
KAAB prognos AB har, på uppdrag av Lomma kommun, sammanställt 
befolkningsprognos för åren 2019-2024, 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.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-21 från nämndsekreterare 
‒ Befolkningsprognos 2019 – Kommunprognos 
‒ Befolkningsprognos 2019 – Tabellbilaga – Hela kommunen samt kommundelar 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 26   BUN/2019:82 - 010 
 
 

Förslag till lokalbehovsplan 2019 

 
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. 
 
Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen, som omfattar perioden 
2019 – 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 alternativa förslag till avveckling av paviljonger i norra 
kommundelen, utan eget ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-27 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Lokalbehovsplan 2019 – Utredning 
‒ Lokalbehovsplan 2019 – Bilaga – Underlag för behovsbedömning 
‒ Lokalbehovsplan – Bilaga – Karta för- och grundskolor 
 
Arbetsutskottets överläggning 
Lena Wahlgren (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att 
avveckla paviljonger i norra kommundelen i enlighet med alternativ 1 i 
lokalbehovsplan 2019.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att 
bifalla det. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla paviljonger i norra 

kommundelen i enlighet med alternativ 1 i lokalbehovsplan 2019. 
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder, med godkännande, lokalbehovsplan 

2019 till kommunstyrelsen för kännedom. 
 

./.  Bilaga. 
 

Jäv 
Med anledning av jäv deltog inte Fredrik Axelsson (M) i handläggningen av ärendet.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 27   BUN/2019:78 - 611 
 
 

Redovisning av frånvaro i kommunens grundskolor 

 
Ärendebeskrivning 
Skolplikten är en av grundpelarna i det svenska utbildningssystemet. En förutsättning 
för att kunna leva upp till skolplikten är att eleverna är närvarande i skolan. Att klara 
skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns utveckling och framtid. Att öka 
skolnärvaron är därmed en vinst både för den enskilda individen, men också för 
samhället i stort. Skolnärvaro handlar om barns och ungdomars framtidsmöjligheter 
och rätt till utbildning. Ökad skolnärvaro ger större möjligheter till fortsatta studier, 
inträde på arbetsmarknaden och i förlängningen en god hälsa och ett aktivt 
deltagande i ett demokratiskt samhälle. Det bästa sättet att slippa problematisk 
frånvaro är att arbeta närvarofrämjande. 
 
Förvaltningen följer därför kontinuerligt upp elevernas frånvaro. Aktuell elevfrånvaro 
avseende perioden 2018-08-20 – 2019-02-15 redovisas för arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-22 från förvaltningschef och verksamhetschef grundskola 
‒ Redovisning avseende frånvaro i kommunens grundskolor – Rapport 
‒ Redovisning avseende frånvaro i kommunens grundskolor – Bilaga – Problematisk 

skolfrånvaro 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, rapport avseende 

elevfrånvaro under perioden 2018-08-20 – 2019-02-15 till handlingarna. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 28   BUN/2019:46 - 000 
 
 

Förslag till svar på remiss avseende utvärdering av internhyressystemet 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 att införa ett nytt internhyressystem samt 
inrätta balansenhet från och med 2013-01-01. Handbok och uppdragsbeskrivning 
utgjorde regelverk vid införandet. 
 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska internhyressystemet tillämpas från och med 2013-
01-01 under en försöksperiod på 5 år för att sedan utvärderas. En del i denna 
utvärdering är de Nöjd Kund Index-undersökningar som genomförts. I övrigt ska 
följande besvaras i utvärderingen: 
 
‒ Har internhyressystemets syften uppnåtts? 
‒ Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv? (utvärdering av hyresnivån) 
‒ Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts? 
‒ Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet? 
 
Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2019-01-16 (KS AU § 1/19), 
behandlat rapport avseende utvärdering av internhyressystemet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna 
direktiv, skicka utvärderingen av internhyressystemet på remiss till samtliga nämnder.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2019-02-18 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Utvärdering av internhyressystemet – Yttrande 
‒ Remiss avseende utvärdering av internhyressystemet 
‒ Protokollsutdrag KSAU 2019-01-16, § 1 
‒ Utvärdering av internhyressystemet, slutrapport 2019-01-17 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrande över utvärdering av 

internhyressystemet, och översänder till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 29   BUN/2019:7 - 010 

  
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om ärendet som gäller felaktigt 
debiterade gymnasiekostnader från Lunds kommun – hur processen fortskrider, och 
olika möten som genomförts och planeras.  

 
Svenjohan Davidson, verksamhetschef grundskola, informerar om rekrytering av 
rektorstjänster. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten  


