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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2020-02-25, kl. 18:32-20:06 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Thomas Eneström (S) 
Anita Fränninge (M) 
Jesper Wiman (M) 
Jonna Tingberg (M) 
Denise Rydblom (M)  
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Gun Larsson (L) 
Malin Stern (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Helena Eneroth (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ersätter Malin Taggu (M) 
ledamot 
ersätter Miriam Ahlström (M) 
ersätter Anna-Lena Wolfe (C) §§ 1-7 
ersätter Anna-Lena Wolfe (C) §§ 8-16 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Camilla Cronsjö (M) 
Ingrid Johansson (M) 
Pär Tufvesson (L) 
Natalia Engstedt (SD) 
Verica Vasic (FB) 
 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Svenjohan Davidsson 
Per-Olof Petersson 
Ragnar Andrée 
Helene Hurtig 
Nina Jägroth 
 

ersättare §§ 1-7 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
utredningschef/sft förvaltningschef 
verksamhetschef 
ekonom 
Lärarnas riksförbund  
Lärarförbundet 
Kommunal 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-03-03 
 

 

Paragraf  
§1-§16 

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 2020-02-25   

Paragrafer §1-§16   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-03-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-03-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN § 1   BUN/2020:14 - 624 
 
 

Patientsäkerhetberättelse 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse för de verksamhetsgrenar som lyder under HSL (Hälso- och 
sjukvårdslagen 2017:30). Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses (SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §). Patientsäkerhetsberättelsen bör 
utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 
 
Förvaltningen överlämnar därför förslag till patientsäkerhetsberättelser gällande 
medicinsk, psykologisk och logopedisk elevhälsa avseende 2019 till nämnden för 
godkännande. 

 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§1. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 1 
‒ Skrivelse 2020-01-13 från förvaltningschef och verksamhetschef centrala barn- och 

elevhälsan 
‒ Patientsäkerhetsberättelse 2019- Psykologisk och logopedisk HLS insats 
‒ Patientsäkerhetsberättelse 2019- Elevhälsans medicinska insats 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, 

patientsäkerhetsberättelser gällande medicinsk, psykologisk och logopedisk 
elevhälsa avseende 2019 till handlingarna. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 2   BUN/2020:11 - 042 
 
 

Bokslutsredovisning för år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem 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. 
 
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra 
enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om 
ekonomiska avvikelser, större händelser under året, verksamheternas måluppfyllelse, 
samt en framtidsblick för kommande möjligheter och utmaningar. Nämndens bokslut 
ligger sedan till grund för kommande årsredovisning.  
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till bokslut 
för år 2019 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet, inklusive förslag till 
text avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet i årsredovisningen. 

 
Ekonom Per-Olof Petersson presenterar ärendet.  
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 2. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 2 
‒ Skrivelse 2020-01-31 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Bokslut 2019: För- och grundskoleverksamhet  
‒ Bokslut 2019: Gymnasieskola och vuxenutbildning  
‒ Bokslut 2019: Kostverksamhet  
‒ Bokslut 2019: Bilaga rapport   
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BUN § 2 (fort.)   BUN/2020:11 - 042 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut för år 2019 avseende barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text avseende barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet i årsredovisningen, och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

 
./.  Bilaga A, B, C, D. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
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BUN § 3   BUN/2019:126 - 010 
 
 

Verksamhetsplan 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-06-11 (BUN § 55/19), 
behandlat nämndsplan för år 2020. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma 
kommun, skickats till kommunstyrelsen för hörande. Kommunstyrelsens har, vid 
sammanträdet 2019-10-02 (KS §153/19), behandlat aktuell nämndsplan. Barn- och 
utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-11-26 (BUN § 95/19), fastställt 
nämndsplan för år 2020. 
 
Verksamhetsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till nämnden 
för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa verksamhetsplanen för det 
kommande året. Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningschefens 
planeringsdokument för det övergripande utvecklingsarbetet 2020. Till förvaltningens 
verksamhetsplan bifogas även verksamhetsplanerna för förskola, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning samt kostverksamheten. Syftet med att bifoga 
dessa planer är att BUN numera har fyra verksamhetsområden 2020. Samtliga har en 
ekonomisk ram, specifika nämndsmål och verksamhetschefer som leder den operativa 
verksamheten. Genom att bifoga dessa verksamhetsplaner med ökad konkretion i 
aktiviteterna får en fördjupad bild av förvaltningens utvecklingsarbete 2020. 
 
De insatser och aktiviteter som beskrivs i planerna har sin grund i den politiska 
inriktningen 2020, nämndsmålen samt koppling till de av profession och nämnd 
identifierade områden i det systematiska kvalitetsarbetet (beskrivna i lärrapporten) 
som behöver utvecklas för att bibehålla och öka kvaliteten och måluppfyllelsen. 

 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 3. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 3 
‒ Skrivelse 2020-01-24 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Verksamhetsplan 2020- förvaltningen 
‒ Verksamhetsplan 2020- förskolan 
‒ Verksamhetsplan 2020- grundskolan 
‒ Verksamhetsplan 2020- gymnasieskola- vuxenutbildning 
‒ Verksamhetsplan 2020-kost 
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BUN § 3 (fort.)   BUN/2019:126 - 010 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra avseende förvaltningens 

förslag till verksamhetsplaner för år 2020. 
 

./. Bilaga A, B, C, D, E. 
 

Protokollsanteckning 
Åsa Undrén Nilsson (SD) undrar över målet att "minst 50% av eleverna ska ha 
genomfört minst två kurser (A-D) med godkända betyg, inom två år" som är satt för 
SFI-elever, se sida 6 i verksamhetsplan 2020- gymnasieskolan/vuxenutbildningen. 
Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer vid nästa sammanträde. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Författningssamling  
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BUN § 4   BUN/2020:13 - 040 
 
 

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2020 

 
 

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. 
 
Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och 
blivit fastställt av kommunfullmäktige. 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. Den enskilda nämnden har därvid att 
tillse att: 
 
En organisation upprättas för den interna kontrollen 
Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande uppnås: 
 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som 
bedömdes särskilt viktiga att granska. 
 
Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som ska utföras inom nämndens 
verksamhetsområde. Inför framtagandet av kontrollplanen har verksamheten utgått 
från förgående års uppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, 
dess resultat och avvikelser tagits upp. Uppföljningsrapporten ligger därför till grund 
för den nya planen för intern kontroll som tas i nämnden i mars månad. Därefter har 
en riskanalys genomförts som avser innevarande år. Samtliga identifierade risker 
redovisas nedan i riskmatrisen. Områden där riskerna bedömts som viktiga att 
kontrollera har inkluderats i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla 
identifierade kontrollaktiviteter ingår i planen. 
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BUN § 4 (fort.)   BUN/2020:13 - 040 
 
Specifika områden för intern kontroll 2020 är arbetsmiljö, barnkonsekvensanalys och 
delegationsbeslut. 

 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 4. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 4 
‒ Skrivelse 2020-01-12 från förvaltningschef och utredningschef 
‒  Intern kontroll 2020- Handlingsplan  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2020 inom 

områdena arbetsmiljö, barnkonsekvensanalys och delegationsbeslut. 
 
./.  Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
Revisionen 
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BUN § 5   BUN/2019:82 - 010 
 
 

Utredning: Ny mellanstadiebyggnad i Allé- och Pilängsområdet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har i lokalbehovsplan 2019 noterat att 
befolkningsprognosen visar en ökning av antalet elever i södra kommundelen. Denna 
ökning skapar behov av jämnare elevflöden i övergångarna mellan olika stadier i 
Strandskolan, Fladängskolan, Alléskolan och Pilängskolan. Skolorganisationen behöver 
därför anpassas för att skapa en sammanhållen organisation från förskoleklass till 
årkurs 9. För närvarande finns fler klasser i F-3 än vad som kan tas emot i årskurs 4-6. 
 
Barn- och utbildningsnämnden anger därför i lokalbehovsplan 2019 att 
nybyggnationen behöver innehålla, mottagningskök, matsal, arbetsrum, grupprum, 
bibliotek, utrymme för slöjd, musik och bild. Vidare behöver utbyggnaden göras på ett 
sådant sätt att den skapar en sammanhållen lärmiljö för områdets mellanstadieelever. 
De nya lokalerna planeras tas i drift höstterminen 2022 (BUN § 28/19). 
 
Ärendet har återlämnats till tjänstemannaorganisation med uppdrag att finna 
lösningar som harmonierar med kommunens sammantagna investeringsbudget för 
aktuella år. Utbildning, kost, kultur- och fritidsförvaltningen har därför tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en fördjupad utredning. Den fördjupade 
utredningen redovisas i bilaga. 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 5. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 5 
‒ Skrivelse 2019-12-13 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Utredning- Byggnad för årskurserna 4-6 i Allé- Pilängsområdet -A- Skrivelse 
‒ Utredning- Byggnad för årskurserna 4-6 i Allé- Pilängsområdet -Bilaga- Elevflöden 
‒ Utredning- Byggnad för årskurserna 4-6 i Allé- Pilängsområdet -Bilaga -

Förstudieoffert 2019-05-03 
‒ Utredning- Byggnad för årskurserna 4-6 i Allé- Pilängsområdet- Bilaga- 

förstudieoffert 2019-12-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om 65,5 mnkr för 

investering i om- och tillbyggnad av lokaler i Allé- och Pilängsområdet. 
 
./. Bilaga A, B, C ,D. 
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BUN § 5 (fort.)   BUN/2019:82 - 010 

Protokollsanteckning 
Helena Eneroth (FB) vill föra till protokollet att ordförande berättat att 
Bjärehovsskolan kommer renoveras eller tillbyggas och ska kunna stå klar 2022 samt 
att oberoende vad som sker i Allé- och Pilängsområdet finns det budgeterat för 
renovering eller ombyggnad av Bjärehovskolan. Utifrån den kunskap som ordförande 
har om ärendet idag ska renovering eller tillbyggnad av Bjärehovskolan inte komma att 
försenas. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 6   BUN/2019:249 - 611 
 
 

Uppföljning: Skolresultat HT 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden följer upp elevernas kunskapsresultat efter varje 
skoltermin. Denna innebär att nämnden gör två uppföljningar per år, där vårterminens 
skolresultat behandlas i augusti och höstterminens skolresultat behandlas i februari. 

 
Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har sammanställt resultaten för 
höstterminen 2019. I uppföljningen görs jämförelser mellan år, terminer och 
skolenheter. 
 
Svenjohan Davidsson, verksamhetschef för grundskolan, redogör för ärendet.  
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 6. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 6 
‒ Skrivelse 2020-01-15 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola 
‒ Kunskapsresultat HT-19 Rapport 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande uppföljningen av 

skolresultat från höstterminen 2019 till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 7   BUN/2019:250 - 611 
 
 

Redovisning: Anmälningar om kränkande behandling 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska rektor underrätta huvudmannen om kränkande 
behandling av barn eller elever förekommit vid en skola eller förskola. 

 
Anmälda kränkningar 
Under höstterminen 2019 har 84 anmälningar gjorts till huvudmannen/förvaltningen. 
Av anmälningarna har 82 inkommit från grundskolorna och 2 från 
förskola/familjedaghem. De 82 anmälningarna inom grundskolan fördelar sig enligt 
följande fritidshem (11), förskoleklass (2) och grundskola (69). 10 av de inrapporterade 
händelserna har bedömts inte vara kränkande behandling. 

 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 7. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 7 
‒ Skrivelse 2020-01-15 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola 
‒ Redovisning kränkande behandling -Rapport 
‒ Redovisning kränkande behandling- Bilaga 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande, redovisningen avseende 

anmälningar om upplevd kränkande behandling till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 8   BUN/2019:146 - 108 
 
 

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 

 

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 2019-08-31 – 2019-12-31 har det inkommit 10 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 8. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 8 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2019-08-31 – 

2019-12-31 
‒ Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2019-08-31 – 2019-12-31 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 8 (fort.)   BUN/2019:146 - 108 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2019-08-31 – 2019-12-31. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 9   BUN/2020:87- 113 
 
 

Fyllnadsval: Ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter avsägelse av Peter Jansson (M) för tiden till och med 2022-12-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden utser Anita Fränninge till ny ersättare för 

moderaterna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för tiden till och med 
2022-12-31. 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunledningskontoret 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 10   BUN/2019:62 
 
 

Val av kontaktpolitiker till skol- och förskoleråd 2019-2022 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden utser löpande kontaktpolitiker för Lomma kommuns 
skolor och förskolor. 
 
Kontaktpolitikernas roll är att närvara vid skolråd och förskoleråd där rektor/ 
förskolechef, föräldrar och personalrepresentanter träffas och diskuterar strategiska 
frågor. Kontaktpolitikerna ska representera nämnden vid dessa råd och inhämta 
kunskap och synpunkter från råden inför barn- och utbildningsnämndens beslut.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden utser Ingrid Johansson (M) som ny kontaktpolitiker 

vid Skeppets förskola, Pilängens förskola och Pilängskolan. 
‒ Barn- och utbildningsnämnden utser Helena Eneroth (FB) som ny kontaktpolitiker 

för Domedelja förskola, Tulpangårdens förskola, Löddenässkolan, 
Montessoriförskolan Gunghästen och Montessori Bjerred. 

 
./. Bilaga  

______________________ 
 
Sändlista  
Rektor 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 11   BUN/2019:258 - 000 
 
 

Remiss: 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden bereds tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma med 
yttrande över aktuell motion. 

 
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 bedömer att behovet av att retroaktivt kräva in intyg från 
belastningsregistret för att säkerställa trygghet i verksamheterna kan tillgodoses 
genom att förvaltningens verksamheter endast anställer medarbetare som har lämnat  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 11 (fort.)  BUN/2019:258 - 000 
 
registerutdrag och att detta styrt rekryteringsarbetet sedan aktuell reglering i 2 kap 31 
§ Skollagen trädde i kraft 2001-01-01. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, 
§ 9. 

Överläggning  
Thomas Eneström (S) yrkar på att sista stycket i förvaltningens yttrande över motion 
om begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet  
revideras enligt:  
‒ "Förvaltningen har sedan 1 januari 2001 endast anställt medarbetare som lämnat 

utdrag ur belastningsregistret i enlighet med 2 kap 31§ Skollagen. Vidare kan 
förvaltningen konstatera att i förarbetena till lagen om registerkontroll av personal 
inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg samt ändringar i skollagen 
(1985:1100) och i lagen (1998:620) om belastningsregister konstaterade 
regeringen att i skolan redan anställda, främst av hänsyn till den personliga 
integriteten, inte borde omfattas av registerkontroll (prop. 1999/2000:123 s. 20). 
Förvaltningen ser därför inte att ytterligare åtgärder utöver de som redan vidtas är 
påkallade." 

 
Ordförande Fredrik Axelsson yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen 
för ytterligare beredning. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition dels på frågan om ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen, dels på om ärendet ska avgöras idag, varefter ordförande finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras.   
  
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-11, § 9 
‒ Yttrande 2019-12-09 från förvaltningschef och verksamhetschef för förskola 
‒ Remiss avseende motion angående införande av begäran om utdrag ur 

belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 
‒ KS/KF protokollsutdrag Remiss avseende motion angående införande av begäran 

om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 
‒ KS/KF motion (SD) angående införande av begäran om utdrag ur 

belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

ytterligare beredning.  
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 11 (fort.)  BUN/2019:258 - 000 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 12   BUN/2020:18 - 000 
 
 

Information om barn- och utbildningsnämndens årshjul 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson redogör för ärendet avseende barn- och 
utbildningsnämndens årshjul 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens årshjul för 2020 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 13   BUN/2020:3 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒ Skolinspektionen kommer göra en riktad tillsyn i Lomma kommun 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 14   BUN/2020:5 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-11, §§1-11 
‒ Remiss från Skolinspektionen (SI 2020:1054) 2020-02-05: Ansökan från 

Thorengruppen AB 
‒ Barn- och elevombudet (SI 2019:2797) 2019-12-18: Anmälan om kränkande 

behandling vid Rutsborgskolan, Lomma kommun 
‒ Barn- och elevombudet (SI 2019:2797) 2020-01-15: Beslut 
‒ Barn- och elevombudet (SI 2019:2797) 2020-01-30: Anmälan om kränkande 

behandling vid Rutsborgskolan, Lomma kommun 
‒ Förvaltningsrätten i Malmö 2019-12-12: Underrättelse 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna och angivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 24 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 15   BUN/2020:4 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒  Verksamhetschef 2019-12-17: Beslut om bidrag år 2020 till fristående huvudmän, 

dnr BUN/2019:239  
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Strandskolan, dnr 

BUN/2020:55 
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Karstorpskolan Norra, dnr 

BUN/2020:55 
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Fladängskolan , dnr 

BUN/2020:55 
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Alléskolan, dnr 

BUN/2020:55 
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Rutsborgskolan, dnr 

BUN/2020:55 
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Löddenässkolan, dnr 

BUN/2020:55 
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Bjärehovskolan, dnr 

BUN/2020:55 
‒ Rektor 2020-02-06:  Beslut om placering i förskoleklass Alfredhällskolan, dnr 

BUN/2020:55 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan av delegationsbeslut. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 25 (25) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 16   BUN/2020:53 
 
 

Övrigt 

 
 

Överläggning 
Thomas Eneström (S) yrkar på att förvaltningen ges 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. 

 
Ordförande ställer proposition på Thomas Eneströms resta yrkande och finner att 
nämnden beslutat bifalla det.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningen beslutar 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. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Förvaltningschef 
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