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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-05-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2020-05-12, kl. 15:01-17:25 

Ajourneras: 15.15- 15.21   
 

 

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

ordförande 
vice-ordförande 
ersätter Malin Taggu (M) 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Camilla Cederholm 
Thomas Ladö 
Ingela Roxenby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 
Utredningschef/ stf förvaltningschef  
Rektor  
Utvecklingsledare 
Verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-05-19 
 
 
 
 

Paragraf  
§33-§40 

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 utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-05-12   

Paragrafer §33-§40   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-05-20 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-06-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN AU § 33    
 
 

Förändring av förordningslistan 
 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) föreslår att ärende 2, verksamhetsuppföljning 
Slåtterängens förskola, behandlas som ärende 3. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan enligt 

följande:  
1. Val av justeringsperson 
2. Beslut om resursförstärkning budget 2020 
3. Verksamhetsuppföljning Slåtterängens förskola 
4. Beslut om tidigareläggning av investeringsutgift för Pilängskolans inventarier 
5. Beslut om uppföljning LUKAS BUN 2020-01-01 - 2020-03-30 
6. Information om enkät - Miljö för lärande och utveckling grundskola 2019/2020 
7. Information om redovisning av barns och elevers mående 
8. Information från förvaltningen 
9. Övrigt 
______________________ 
 
Sändlista 
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BUN AU § 34   BUN/2020:136 - 043 
 
 

Beslut om resursförstärkning budget 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har tilldelats ett tillskott av det generella statsbidraget från riksdag 
och regering med totalt 12,6 mnkr 2020. Det ökade tillskottet är tänkt att bestå 
kommande år enligt regeringen. Generella statsbidrag räknas årligen fram utifrån 
invånarsiffran i kommunen per 1 november utbetalningsåret. Vid befolkningsökning 
ökar statsbidraget, däremot räknas sällan de generella statsbidragen upp med 
inflationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-26 § 13 att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta följande: 
 
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr år 2020 i kompensation för uteblivet 
statsbidrag för lärarassistenter 
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 2,6 mnkr år 2020 
Socialnämnden tilldelas 3 mnkr år 2020 
6 mnkr läggs i kommunstyrelsens förfogandemedel år 2020 
Finansiering sker genom ett extra generellt statsbidrag 
Hantering av kommande års extra generellt statsbidrag hanteras i det kommande 
budgetarbetet 
 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2020-03-19 § 18 i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att fördela det extra tillskottet 
enligt nedan. 
 
Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 
barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag med följande 
ändring: 
‒ Centrala barn- och elevhälsan tilldelas 680 tkr istället för 340 tkr för ytterligare en 

sjukskötersketjänst med start 2020 och att den centrala bufferten minskar med 
340 tkr i förhållande till förslaget. 
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BUN AU § 34 (fort.)  BUN/2020:136 - 043 
 

Mötet ajourneras mellan 15.15- 15.21. 
 

Propositionsordning  
Sedan diskussionen förklarats avslutad ställer ordförande 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 
‒  Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2020-02-26 § 13 
‒  Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-19 § 18 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fördelar det extra tillskottet på 3,6 mnkr till BUN 

under 2020 på följande sätt: 
 

-Förskolan får en förstärkning av grundbeloppen motsvarande 0,850 mnkr. 
-Grundskolan får 1 mnkr som kompensation för uteblivet statsbidrag till 
lärarassistenter. 
-Centrala barn- och elevhälsan får utökad budget med 0,340 mnkr för ytterligare en 
tjänst som skolsköterska med start hösten 2020. 
-Central buffert med 1, 410 mnkr 

Reservation 
Thomas Eneström (S) reserverar sig skriftligen enligt bilaga till förmån för sitt eget 
yrkande. 

 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 35   BUN/2020:15 
 
 

Information om verksamhetsuppföljning Slåtterängens förskola 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in rektor för Slåtterängens 
förskola, Camilla Cederholm för att redogöra för verksamhetsuppföljning: 
‒  Ekonomi och budget  
‒  Sjuktal och sjuklönekostnader 
‒  Enhetsuppföljning mål, kvalitetsrapport i form av framgångsrapporter och 

utvecklingsområden  
‒  Enhetsplan- digitalisering med likvärdig kompetens, barnkonventionen, 

läroplanen, natur/ hållbarhet, en samlad förskola 
‒  Kompetensförsörjning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 36   BUN/2020:114 - 042 
 
 

Beslut om tidigareläggning av investeringsutgift för Pilängskolans 
inventarier 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har beviljats budgetmedel motsvarande 6,555 mnkr 
som totalutgift för anskaffande av inventarier till Pilängskolans nya lokaler. 
Totalutgiften är fördelad under tre år enligt nedan: 

 
2019 4,331 mnkr 
2020 1,186 mnkr 
2021 1,038 mnkr 
Totalt 6,555 mnkr 

 
Pilängskolans lokaler har planerats bli färdigställda i januari 2021. Lokalerna kommer 
dock att tas i bruk redan under augusti 2020. Detta innebär att de investeringsmedel 
som budgeterats 2021 (1,038 mnkr) behöver användas redan under år 2020, för att 
skolans förutsättningar att följa läroplanen ska kunna tillgodoses.  
 
Förvaltningen föreslår att budgeterade investeringsmedel motsvarande 1,038 mnkr 
tidigareläggs från år 2021 till år 2020. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på 

tidigareläggning av investeringsutgiften för Pilängskolans inventarier och 
översänder förslaget till kommunstyrelsen. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 37   BUN/2020:8 - 000 
 
 

Beslut om uppföljning LUKAS BUN 2020-01-01 - 2020-03-30 

 
 

Ärendebeskrivning 
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service 
finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar 
kommuninvånarna avge synpunkter".  
 
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon 
samlas de upp av Kontaktcenter (KC), registreras i den gemensamma databasen 
Barium, kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. 
 
Om synpunkten kräver svar från en tjänsteman gäller följande;  
‒  Kontaktcenter utser tjänsteman som ska besvara ärendet  
‒  Tjänsteman får mail från Barium om att de har en synpunkt att besvara  
‒  Tjänsteman har tre dagar på sig att besvara synpunkten. Det finns en 

automatgenerad signatur i systemet där det framgår namn, titel och förvaltning  
‒  Om ärendet inte besvaras i tid får närmsta chef ett mail om att det finns 

obesvarade ärenden  
‒  När tjänsteman besvarat och klarmarkerat synpunkten i Barium får Kontaktcenter 

uppgiften att publicerat svaret på hemsidan  
 
Varje synpunkt har ett kommentarsfält kopplat till sig där andra invånare har möjlighet 
att kommentera. I de fall kommentaren har en tydlig frågeställning ska kommentaren 
behandlas på samma sätt som en synpunkt och besvaras inom tre dagar. 
 
Under perioden 2020-01-01 – 2020-03-31 har det inkommit 10 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2020-01-01 – 

2020-03-31 
‒ Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2020-01-01 – 2020-03-31 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2020-01-01 – 2020-03-31.  
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BUN AU § 37   BUN/2020:8 - 000 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 38   BUN/2020:61 - 611 
 
 

Information om enkät - Miljö för lärande och utveckling grundskola 
2019/2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid genomför kontinuerligt den 
kommunövergripande enkätundersökningen Miljö för lärande och utveckling i 
grundskola. Enkäten är ett kvantitativt dataunderlag som är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet både på enhets- och på huvudmannanivå. Undersökning omfattar 
totalt tre rapporter: 
 
Enkäten syftar till att fånga elevers och vårdnadshavares upplevelse av lärmiljön i 
grundskolan. 
 
Kvalitets- och utvecklingsledare Thomas Ladö presenterar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling – Grundskolan läsåret 2019 – 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännanden, information om 

resultatet av enkäten miljö för lärande och utveckling i grundskolan till 
handlingarna. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 39   BUN/2020:53 - 000 
 
 

Information om redovisning av barns och elevers mående 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-02-25 (BUN § 16/20), 
aktualiserat frågan om barns och elevers välmående. Nämnden beslutade då att ge 
förvaltningen i uppdrag att: 
 
‒ Samlat redovisa vilka insatser som görs och som planeras för 2020 för att främja 

barn och elevers välmående, och motverka psykisk ohälsa, samt hur de 
finansieras. 

 
‒ Redovisa vilken verksamhet som planerats för att främja barn och elevers 

välmående, och motverka psykisk ohälsa men som inte kunnat genomföras, och 
varför den inte kunnat genomföras. 

 
‒ Hur planen ser ut för att säkerställa långsiktigheten, inklusive finansiering, för den 

verksamhet som bedrivs eller planeras för att främja barn- och elevers mående för 
att motverka psykisk ohälsa med riktat statligt stöd eller projektmedel, inklusive 
verksamheten i den särskilda undervisningsgruppen. 

 
Förvaltningen sammanställt svar på det frågor nämnden ställer i rapport: Miljö för 
lärande och utveckling. 
 
Under sammanträdet presenterar kvalitets- och utvecklingsledare Thomas Ladö och 
verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan Ingela Roxenby ärendet.  
 
Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 
förtydligande av svaret på den andra och tredje strecksatsen som ställdes vid Barn- 
och utbildningsnämnden 2020-02-25, §16.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Redovisning: Barns och elevers mående. 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling läsåret 2019/2020. 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling. Fokusområde skolstress läsåret 

2019/2020. 
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BUN AU § 39 (fort.)  BUN/2020:53 - 000 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 

till förvaltningen för ytterligare förtydligande av den andra och tredje strecksatsen 
som ställdes vid Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-25, §16. 

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

elevers mående till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Förvaltningschef  
Utredningschef 
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BUN AU § 40   BUN/2020:3 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om:  
‒ Förvaltningschefens beslut om förskoleplats för barn vars föräldrar är 

permitterade på grund av coronasituationen 
‒ Organisatoriska förändringar 
‒ Översyn av ledningsorganisationen 
‒ Måltidsavgifter för gymnasieelever - Lunds kommun betalar tillbaka den rörliga 

kostnaden 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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