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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-11-26 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Alnarp   
Tid 2019-11-26, kl. 18:32-20:07 

Ajournering kl. 18:54-19:03 
 

 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Thomas Eneström (S) 
Miriam Ahlström (M) 
Jesper Wiman (M) 
Peter Jansson (M) 
Anna-Lena Wolfe (C) 
Gun Larsson (L) 
Marie Sand (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Helena Eneroth (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ersätter Malin Taggu (M) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Malin Stern (S) 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Anita Fränninge (M) 
Jonna Tingberg (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Camilla Cronsjö (M) 
Eva Netterlid (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
Verica Vasic (FB) 
 
Martin Persson 
Filippa Bokelid 
Staffan Friberg 
Svenjohan Davidsson 
Thomas Kvist 
Kristina Liljenström 
Ragnar Andrée 
Helene Hurtig 

 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
nämndsekreterare 
utredningschef/ sft förvaltningschef 
verksamhetschef grundskola 
verksamhetschef förskola 
administrativ chef 
Lärarnas riksförbund 
Lärarförbundet 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-12-05 
 

Paragraf  
§92-§100 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-11-26   

Paragrafer §92-§100   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-12-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-11-26 

Utdragsbestyrkande 

BUN § 92 BUN/2019:124 - 042 

Ekonomisk uppföljning - 2019-01-01 - 2019-10-31 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19 (§ 34), 
anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga 
nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten. 
Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på 
nämndsnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. 
Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina 
verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden 
mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och 
förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa avvikelsen.  

Martin Persson, förvaltningschef, redovisar utfall för perioden januari – oktober och 
helårsprognos. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, §81. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, §81 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒  Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen om den 

ekonomiska rapporten avseende perioden 2019-01-01 - 2019-10-31. 

______________________ 

Sändlista 
Akten
Kommunstyrelsen
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BUN § 93   BUN/2019:11 - 040 
 
 

Rapport: Intern kontroll 2019 - Arbetsmiljö - OSA 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § 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. Reglemente och 
anvisningar är senast reviderat 2017-09-04. 

 
Enligt 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.  
 
Specifika områden för intern kontroll 2019 
Förvaltningen bedömer att en samsyn kring betydelsen av att säkerställa en 
balanserad arbetsbelastning och en god social arbetsmiljö är avgörande för 
möjligheter att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda nationella 
mål och nämndsmål. 
 
Förvaltningen konstaterar att den ekonomiska avvikelsen, i förhållande till budget, 
som konstaterades under hösten 2017 inom för- och grundskoleenheterna orsakade 
en budgetavvikelse i bokslutet för barn- och utbildningsnämnden. Åtgärder vidtogs 
under hösten 2017 för att nå ekonomi i balans och ytterligare åtgärder vidtogs under 
2018. Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelse att ekonomiskt utfall är i 
balans med budget och planerar därför göra mer frekventa uppföljningar av ekonomin 
än vad kommunens styrsystem anger. Förvaltningen bedömer att sådan kontinuerlig 
ekonomiuppföljning kan bidra till en stabilitet i organisationen som ger 
verksamheterna möjlighet att förstärka fokus på nationella mål och nämndsmål. 
 
Handlingsplanen för intern kontroll 2019 har tagits fram av UKF-förvaltningens 
ledningsgrupp där gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner, risker och 
riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen har i detta arbete gjort antaganden om vad som 
kan gå fel inom aktuella riskområden. 
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Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket har därför gjort föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4). Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift har förvaltningen 
fastställt två övergripande mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet: 
 
De båda målen har arbetats fram tillsammans med representanter för de förbund som 
är organiserade i förvaltningens samverkansgrupp. 
 
Ett arbete som på ett systematiskt sätt är inriktat på att säkerställa en balanserad 
arbetsbelastning och en god social arbetsmiljö gör att medarbetare trivs, mår bra och 
motiveras i sitt arbete. Förvaltningen har därför gjort uppföljning av verksamheternas 
arbetsmiljö för att säkerställa att medarbetares arbetsuppgifter ryms inom den egna 
arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens 
gemenskap. 
 
Ekonomiuppföljning 
Med anledning av den avvikelse som noterats inom barn- och utbildningsnämnden ser 
förvaltningen det särskilt angeläget att förstärka ekonomiuppföljningen och 
genomföra kontinuerliga kontroller inom samtliga verksamheter. Förvaltningen 
planerar därför att varje månad genomföra kontroll av ekonomiskt utfall i förhållande 
till budget hos ansvariga chefer samt att inför varje ny termin kontrollera aktuell 
personalbemanning i förhållande till budget. Detta innebär att avstämning av 
ekonomiskt utfall kommer att genomföras varje månad samt att gemensam planering 
av bemanning sker inför kommande terminer. 
 
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, 
§82. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, §82 
‒ Skrivelse 2019-10-29 från förvaltningschef och utredningschef/ sft förvaltningschef 
‒ Rapport: Intern kontroll 2019- Uppföljning 
 
Barn - och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder rapport avseende 

intern kontroll 2019, till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Lomma kommuns revisorer 
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BUN § 94   BUN/2019:216 - 012 
 
 

Lärrapport 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt Lärrapport för 
2019. Lärrapporten fokuserar på förutsättningar, processer, resultat och 
utvecklingsområden i kommunens pedagogiska verksamheter.  
 
Lärrapporten är underlag för Lärstämman hösten 2019 och föreläggs nämnden. 
 
Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, 
§83. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, §83 
‒ Skrivelse 2019-10-23 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare 
‒ Lärrapport 2019 (https://sites.google.com/edu.lomma.se/rapport-2019/ ) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒     Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, Lärrapport 2019 till 

handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten

https://sites.google.com/edu.lomma.se/rapport-2019/
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BUN § 95   BUN/2019:126 - 010 
 
 

Fastställande av 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. 
 
Kommunstyrelsen lyfter fram möjliga förbättringsområden av barn- och 
utbildningsnämndens nämndsplan enligt följande: 
 
 I styrsystemet anges att varje mål ska ha ett fåtal mått kopplade till sig, men i aktuell 
plan finns fler mål som har minst fyra eller fem mått. Detta kan medföra en risk för 
otydlighet i målets styrning. 
För samtliga mål har enbart målvärdet för 2020 tagits upp, men då nämndsplanen är 
fyraårig och för att se den tänkta långsiktiga effekten rekommenderas att målvärden 
fylls i för samtliga år fram till 2023. 
 
Överväganden 
 
Mått 
Förvaltningen ser att nämnden har kopplat olika mått till nämndsplanens mål. I 
samtliga fall utgör flera mått underlag för bedömning av om målet ska anses vara 
uppfyllt eller inte. Nämnden har provat detta sätt att mäta måluppfyllelse under några 
år och har inte fått någon indikation som antyder att risk för otydlighet i målets 
styrning föreligger. Nämnden önskar därför fortsätta tillämpa denna mätmetod. 
 
Målvärden 2021 - 2023 
Förvaltningen noterar att samtliga mål enbart har målvärden för år 2020. 
Nämndsplanen kompletteras därför med målvärden för åren 2021 – 2023. Nämnden 
kommer varje år att ta ställning till möjligheten till förändring av angivna målvärden. 
Detta sker inför framtagande av ny preliminär nämndsplan. De eventuella revideringar 
som då kommer att göras bygger på analys av resultaten av måluppfyllelsen 
föregående år. 
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Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, 
§84. 
 
Barn- och utbildningsnämndens handläggning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde lämnar utredningschef Staffan 
Friberg en redogörelse för ärendet. 
 
Överläggning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta i enighet med förvaltningens förslag "Barn- och utbildningsnämnden 
fastställer nämndsplan för år 2020 enligt bilaga" och "Barn- och utbildningsnämnden 
översänder nämndsplanen till kommunstyrelsen för kännedom.". 
 
Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska införa ett nytt mått 
under nämndsmål avsnitt 5.1. där kommunens genomsnittliga storlek på  
barngrupperna i Lomma kommun mäts, måttet ska delas upp i 1-3- samt 4-5 åringar, 
och målintervallet ska följa det riktmärke som Skolverket rekommenderar i sina 
allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan; 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive 9–
15 för barn i åldern 4–5 år. 
 
Marie Sand (S) och Helena Eneroth (FB) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) yrkande.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:54-19:03. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Thomas 
Eneströms (S) yrkande varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat bifalla ordförandes förslag.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, §84 
‒ Skrivelse 2019-10-22 från förvaltningschef och utredningschef/ sft förvaltningschef 
‒ Nämndsplan 2020 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-02, § 153 
 
Barn - och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer nämndsplan för år 2020 enligt bilaga. 

 
./.  Bilaga 
 

‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder nämndsplanen till kommunstyrelsen 
för kännedom. 
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______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 96   BUN/2019:125 - 041 
 
 

Fastställande: Nämndsbudget 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2019-03-27, fastställt budgetramar för åren 
2020 – 2023 (KS § 70/19). Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin 2020-2021, som 
kommunfullmäktige antagit i november 2018. De ekonomiska förutsättningarna har 
uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar 
som skett sedan planen fastställdes. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2019-06-11, §53 godkänt förslag till budget 2020 
samt plan för ekonomin 2021-2023. Nämndens budgetförslag har behandlats av 
kommunstyrelsen 2019-10-02 och i kommunfullmäktige 2019-10-24. Enligt styrsystem 
för Lomma kommun ska nämnderna fastställa nämndsbudget. Förvaltningen har 
upprättat ett förslag till nämndsbudget 2020 för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 
 
Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, 
§85. 
 
Barn- och utbildningsnämndens handläggning 
Förvaltningschef Martin Persson och Kristina Liljenström, administrativ chef, redogör 
för ärendet.  

 
Överläggning 
Thomas Eneström (S) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden ska besluta i enlighet 
med förvaltningens förslag med följande tillägg: 
"Beräkningar i föreliggande budget bygger på att Kommunfullmäktige tar beslut om 
att höja skolmåltidsavgifter för gymnasieelever från 500 kr till 800 kr per elev och 
termin samt att antalet timmar som avgiftsreducering sker för vårdnadshavare med 
barn i allmän förskola minskar, vilket medför intäktshöjningar motsvarande 600tkr och 
500tkr i föreliggande budget förslag.” 

 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordförande Fredrik Axelsson (M) 
att han avser att ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämndens beslutat bifalla 
ordförandes yrkande.  
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Därefter ställer ordförande proposition på Thomas Eneströms (S) tilläggsyrkande 
varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla Thomas 
Eneströms (S) tilläggsyrkande.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, §85 
‒ Skrivelse 2019-11-07 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Nämndsbudget 2020- Budgetförslag 
‒ Bilaga A: Nämndsbudget 2020 
‒ Bilaga B: Beslutade investeringar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreliggande nämndsbudget 2020 enligt 

bilaga för barn- och utbildningsnämnden med följande tillägg: 
"Beräkningar i föreliggande budget bygger på att Kommunfullmäktige tar beslut 
om att höja skolmåltidsavgifter för gymnasieelever från 500 kr till 800 kr per elev 
och termin samt en mindre avgiftsreducering i enlighet med föreliggande förslag 
vilket då förväntas öka kommunens intäkter med 600 tkr respektive 500 tkr." 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen  
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BUN § 97   BUN/2019:224 - 621 
 
 

Anpassning av författning avseende inackorderingsbidrag 

 
 

Ärendebeskrivning 
Elever i den kommunala gymnasieskolan eller inom den kommunala 
vuxenutbildningen som studerar på annan ort kan ansöka om inackorderingstillägg, till 
och med det första halvåret det år eleven fyller 20 år. 
 
Lomma kommuns stöd till inackordering regleras i författningssamling L3. Barn- och 
utbildningsnämnden har fastställt aktuella regler 2012-08-28 (BUN § 52/12). 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har anpassat aktuell författning och 
förelägger nämnden förslag till revidering enligt bilaga 2. 
 
Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, 
§86. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12, §85 
‒ Skrivelse 2019-10-21 från förvaltningschef och verksamhetschef för lärcentrum 
‒ L3. Stöd till inackordering 
‒ L3. Stöd till inackordering – Förslag till revidering 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer - L3. Stöd till inackordering – i enlighet 

med bilaga. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Ansvarig på kommunledningskontoret 
Verksamhetschef Lärcentrum 
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BUN § 98   BUN/2019:7 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om en arbetsmiljöundersökning inom 
UKF. 
 
Verksamhetschef för grundskolan Svenjohan Davidsson informerar om att Lomma 
kommun har goda resultat för svinnmål som mäts till 15%  jämfört med andra 
kommuner som ligger på cirka 20%. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 99    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson informerar om barn- och utbildningsnämndens och 
kultur- och fritidsnämndens gemensamma julavslutning den 2019-12-10. 
 
Marie Sand (S) informerar om skolråd på fladängskolan och förskoleråd på 
Strandängens förskola. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 100   BUN/2019:6 - 600 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 201-11-12, §§80-87  
‒  Skrivelse från skolinspektionen (SI 2019:8442), 2019-11-01: Begäran om 

komplettering  
‒  Remiss från skolinspektionen (SI 2019:1007), 2019-11-06: Ansökan om 

godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Bladins gymnasium i Malmö 
kommun  

‒  Skrivelse från barnombudsmannen, 2019-11-13: Barnkonventionen- från FN till 
svensk lag  

‒  Kommunstyrelsen 2019-10-24, § 88: Fastställelse av budget innefattande budget 
för år 2020 samt plan för ekonomin för åren 2021-2023, Bemyndigande till 
kommunstyrelsen avseende upptagande av lån och omsättande av lån, Ingående 
av borgen åt Lomma Servicebostäder AB:s lån, Upprätthållande av likvidmässigt 
låneutrymme avseende VA-SYD, Fastställande av finansiella mål och 
verksamhetsmål, Fastställande av nämndsmål för år 2020 och Fastställande av 
skattesats för år 2020  

‒  Kommunstyrelsen 2019-10-24, § 89: Fastställande av sammanträdestider för 
kommunfullmäktige för år 2020  

‒ Remiss från skolinspektionen (SI 2019:11942), 2019-11-19: Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Kabbarp i 
Staffanstorps kommun  

‒  Remiss från skolinspektionen (SI 2019:11949), 2019-11-19: Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Malmö i 
Malmö kommun  

‒  Remiss från skolinspektionen (SI 2019:11952), 2019-11-19: Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Lund i 
Lunds kommun  

‒  Skrivelse från Engelska skolan, 2019-11-20: Beslut om skolpeng  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna och angivna skrivelser. 
______________________ 
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