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BUN AU § 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. 
 
Verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan, Ingela Roxenby, informerar om 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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 utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 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 AU § 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, förvaltningschef Martin Persson och verksamhetschef för 
grundskola Svenjohan Davidsson redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ 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   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 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. 
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BUN AU § 2 (fort.)  BUN/2020:11 - 042 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-24 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Verksamhetsplan 2020- förvaltningen 
‒ Verksamhetsplan 2020- förskolan 
‒ Verksamhetsplan 2020- grundskolan 
‒ Verksamhetsplan 2020- gymnasieskola- vuxenutbildning 
‒ Verksamhetsplan 2020-kost 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒     Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra avseende förvaltningens 

förslag till verksamhetsplaner för år 2020. 
 
./.  Bilaga A, B, C, D, E. 
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______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
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BUN AU § 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 AU § 4 (fort.)  BUN/2020:13 – 040 
 
Specifika områden för intern kontroll 2020 
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. 
Förvaltningen bedömer därför att barnkonsekvensanalyser behöver göras för att 
säkerställa att barns rättigheter beaktas i de beslut nämnden fattar. 
 
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (Kommunallagen 
kap 7 § 5). Om en nämnd med stöd av § 5 uppdrar åt en förvaltningschef inom 
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att 
besluta i stället. 
 
Förvaltningen ser behov av att säkerställa att aktuella beslutsrutiner avseende 
delegationsbeslut fungerar och att anmälan av fattade beslut görs på rätt sätt. 
 
Utredningschef Staffan Friberg informerar om ärendet och specifika område för intern 
kontroll för 2020.  
 
Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson yrkar för att tillägga förvaltningens förslag till beslut 
enligt nedan: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra intern kontroll för 

områdena barnkonsekvensanalys, delegationsbeslut och arbetsmiljö. 
  
Ordförande ställer proposition på sitt resta yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla det. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-12 från förvaltningschef och utredningschef 
‒  Intern kontroll 2020- Handlingsplan  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2020 inom 

områdena barnkonsekvensanalys, delegationsbeslut och arbetsmiljö. 
 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 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. UKF – förvaltningen har därför tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en fördjupad utredning. Den fördjupade 
utredningen redovisas i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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 utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒     Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om 65,5 mnkr för 

investering i om- och tillbyggnad av lokaler i Allé- och Pilängsområdet. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 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 grundskola, redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-15 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola 
‒ Kunskapsresultat HT-19 Rapport 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande uppföljningen av 

skolresultat från höstterminen 2019 till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-15 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola 
‒ Redovisning kränkande behandling -Rapport 
‒ Redovisning kränkande behandling- Bilaga 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande, redovisningen avseende 

anmälningar om  upplevd kränkande behandling till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 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. 

Beslutsunderlag 
-Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2019-08-31 – 
2019-12-31 
-Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2019-08-31 – 2019-12-31 

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

klagomålshantering för perioden 2019-08-31 – 2019-12-31.  
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BUN AU § 8 (fort.)  BUN/2019:146 - 108 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 9   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 (bilaga) 
 
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 
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registerutdrag och att detta styrt rekryteringsarbetet sedan aktuell reglering i 2 kap 31 
§ Skollagen trädde i kraft 2001-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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 utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande - över begäran om utdrag ur 

belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet - enligt ovan till 
kommunstyrelsen. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (18) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 10   BUN/2020:18 - 000 
 
 

Information: Årshjul 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Utredningschef Staffan Friberg redogör för barn- och utbildningsnämndens årshjul 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens årshjul för 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 11   BUN/2020:3 - 600 
 
 

Information: Från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om att personalomsättningen inom barn- 
och utbildningsnämnden har minskat från 17% till 11%. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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