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BUN AU § 79   BUN/2018:35 - 012 
 
 

Verksamhetsuppföljning: Bjärehovskolan 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in ledningen för 
Bjärehovskolan för att informera om verksamheten. Susanne Haglind, rektor, och 
Helen Thyter, biträdande rektor, informerar om: 
‒ Ekonomisk analys - utfall, helårsprognos, och sjuklönekostnad.  
‒ Måluppföljning med kommentarer kring utfall och förbättringsarbete. Målen berör 

betyg, meritpoäng, gymnasiebehörighet och nöjdhet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Verksamhetspresentation Bjärehovskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 80   BUN/2018:36 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning - 2018-01-01 - 2018-10-31 

 
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. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – maj och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans (Bilaga – Månadsuppföljning oktober 2018). 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-16 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Månadsuppföljning oktober - Rapport 
‒ Månadsuppföljning oktober - Bilaga 1 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning oktober 2018 och 

översänder den till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga A, B.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 81   BUN/2018:116 - 042 
 
 

Förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2018-03-21, fastställt budgetramar för åren 
2019 – 2021 (KS § 27/18). Respektive nämnd har, vid budgetdialogen i april, 
presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom 
de större utmaningar verksamheterna inom BUN:s ansvarsområde står inför. Vid 
budgetdialogen lyftes även fram vilka områden som ska prioriteras och vilka 
verksamheter som ska effektiviseras.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-06-19, § 37, godkänt förslag till budget 2019 
samt plan för ekonomin 2020-2021. Nämndens budgetförslag har behandlats av 
kommunstyrelsen 2018-10-17 och i kommunfullmäktige 2018-11-08. Enligt styrsystem 
för Lomma kommun ska nämnderna fastställa nämndsbudget. Förvaltningen har 
upprättat ett förslag till nämndsbudget 2019 för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-19 från förvaltningschef och ekonom 
‒ BUNs nämndsbudget 2019 
‒ BUNs nämndsbudget 2019 - Bilaga grundbelopp 
‒ BUNs nämndsbudget 2019 - Yrkande från Lärarförbundet - 2018-11-23  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer nämndsbudget 2019 för barn- och 

utbildningsnämnden enligt förslag. 
 
./. Bilaga A, B.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 82   BUN/2018:88 - 010 
 
 

Förslag till nämndsplan 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2018-06-16, § 55/18, behandlat 
nämndsplan för år 2019. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden fastställa sin 
nämndsplan för det kommande året. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2018-10-03 (KSAU § 146/18), 
behandlat aktuell nämndsplan, och påtalar att ”Barn- och utbildningsnämnden har – 
precis som föregående år – en nämndsplan som ligger väl i linje med intentionerna 
med kommunens styrsystem. Det finns sex mål angivna som hänför sig till förskola, 
grundskola, gymnasieskola respektive kost. Planen har tydliga mål med specificerade 
nyckeltal och målnivåer samt ett jämförande resultat sedan 2015. På detta vis är det 
tydligt när målet är uppnått, även för en utomstående som inte är insatt i målet.” 
 
I kommunfullmäktiges miljömål för år 2019 anges att ”Kommunen ska främja 
ekologiskt odlade produkter samt fairtrade” (Miljömål 4.5). Den åtgärd som knyts till 
målet är formulerad enligt följande: ”Ekologisk mat i kommunens verksamheter ska 
öka till 25% av inköpen. Kommunens mål ska justeras uppåt om nationella eller 
regionala mål angående andelen ekologisk mat i offentlig sektor ändras till ett högre 
mål än det Lomma kommun satt upp” (Åtgärd 4.5.1). Förvaltningen konstaterar att det 
nationella målet vad gäller ekologisk mat i offentlig sektor är 25 procent. 
Förvaltningen föreslår därför nämnden att anpassa aktuellt nyckeltal i nämndsplanens 
mål avseende kostverksamheten i enlighet med det nationella målet. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid överlämnar förslaget till 
nämndsplan för 2019, till barn- och utbildningsnämnden för fastställande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-16 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Nämndsplan BUN 2019 - Fastställande 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Svenjohan Davidsson, verksamhetschef grundskola, och Thomas Kvist, 
verksamhetschef förskola, informerar om ett antal förändringar som behöver göras i 
den föreslagna nämndsplanen. De redogör för ett antal nämndsmål och målvärden 
som behöver omformuleras för att bli tydligare och få förbättrad mätbarhet. 
Justeringarna genomförs innan förslaget till nämndsplan skickas ut inför behandling i 
nämnden.  
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Arbetsutskottets överläggning  
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till 
nämnden utan eget ställningstagande. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att 
bifalla det. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden 

utan eget ställningstagande.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 83   BUN/2018:258 - 042 
 
 

Förslag till fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2019 
till förskolor, förskoleklasser och fritidshem 

 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med skollagen har en kommun som tar emot barn/elever från andra 
kommuner rätt till ersättning från barnets/elevens hemkommun. Kommunens budget 
för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av 
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget fastställs per 
kalenderår. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
 
I princip ska alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå. Kommunens 
val av organisationsform ska inte påverka bidragets storlek. 
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 

1. Undervisning 
2. Lärverktyg  
3. Elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och förskoleklass) 
4. Måltider 
5. Administration. För interkommunal ersättning administrationskostnad, för 

bidrag till fristående en kostnad i en schablon på 3 %. 
6. Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad) 

 
Kommunen ska kunna redovisa hur bidraget räknats ut, samt att och hur alla nämnda 
kostnader ingår (enligt bilaga Lomma kommun, bidrag och interkommunal ersättning 
2019). 
 
Tilläggsbelopp 
Ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda barn/elever och 
fastställs i varje enskilt fall, efter ansökan från den enskilda förskolan/grundskolan. 
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att bidrag till fristående och den interkommunala ersättningen 
för 2019 utgår ifrån samma belopp som resursfördelningen till kommunens egen för- 
och grundskola, förskoleklass samt fritidshem, samt att prislista fastställs dels för 
kommuner som själv uppbär föräldraavgiften, dels för kommuner där Lomma kommun 
uppbär föräldraavgiften. Beloppen är fastställda i bilaga (Lomma kommun, bidrag och 
interkommunal ersättning 2019). 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-19 från förvaltningschef och ekonom  
‒ Bidrag 2019 Interkommunal ersättning - Bilaga 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2019 fastställa bidrag 

och interkommunal ersättning till fristående förskolor, grundskolor, 
förskoleklasser och fritidshem i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (15) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-27 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 84   BUN/2018:259 - 042 
 
 

Förslag till fastställande av bidrag 2019 till enskild pedagogisk omsorg 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen 25 kapitlet 11 § ska kommunen lämna bidrag till annan enskild 
verksamhet som fått godkännande av kommunen enligt skollagen 25 kap 10 §. Enskild 
pedagogisk omsorg ska stå under tillsyn av kommunen. Kommunens beslut om 
godkännande och bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 

1. Omsorg och pedagogisk verksamhet 
2. Pedagogiskt material och utrustning 
3. Måltider 
4. Administration (en schablon på 3 %) 
5. Moms (en schablon på 6 %) 

 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg, enligt skollagen 25 kap 12 §.  
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att bidrag fastställes för 2019 enligt nedan (föregående år anges 
inom parentes). Bidraget är beräknat efter samma grunder som vid fördelning till 
kommunens egen pedagogiska omsorg.  
 
Grundbelopp, kronor: 
    
Förskola: 
Barn 1 - 5 år       134 000        (128 900) 
     
Förskoleklass: 
Förskoleklass  fritidshem       51 900            (50 200) 
 
Fritidshem: 
Skolår 1 – 3        51 900       (50 200) 

 
 
Tilläggsbelopp: 
Ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda barn/elever och 
fastställes i varje enskilt fall, efter ansökan från huvudman för den enskilda 
pedagogiska omsorgen. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-19 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Bidrag 2019 Interkommunal ersättning - Bilaga  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2019 fastställa bidrag 

till enskild pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 85   BUN/2018:37 - 040 
 
 

Rapport: Intern kontroll 2018 - Ekonomiuppföljning - Slutrapport 
 

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. 
 
En uppföljning av reglemente och anvisningar för intern kontroll genomfördes senast 
2017-09-20 av kommunstyrelsen. 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 
 
Internkontrollplanen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och 
rutiner som bedöms särskilt viktiga att granska. Planen har tagits fram av UKF-
förvaltningens ledningsgrupp där gemensam bedömning av adekvata 
processer/rutiner, risker och riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen har i detta arbete 
även gjort antaganden om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden. 
Ekonomiuppföljning, kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete är i 
planen utpekade som tre områden som har betydelse för elevernas och 
verksamheternas fortsatta utveckling. 
 
Uppföljning av uppföljningsområde ekonomiuppföljning har nu gjorts, jämte förslag till 
rapport för intern kontroll 2018 i sin helhet.  
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-12 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Rapport - Intern kontroll 2018 - Delrapport III - Ekonomiuppföljning 
‒ Rapport - Intern kontroll 2018 - Slutrapport 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner delrapport avseende 

ekonomiuppföljning - intern kontroll 2018.  
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder rapport avseende intern kontroll 2018, 

till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer (Bilaga - Slutrapport). 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 86   BUN/2018:24 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, och Staffan Friberg, utredningschef, informerar om:  
‒ Sjukfrånvaro inom förvaltningen, fördelat på yrkesgrupper och förändring under 

perioden 2014-2018.  
‒ Ärendet som gäller felaktigt debiterade gymnasiekostnader från Lunds kommun.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Information från förvaltningen - Sjukstatistik 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 87    
 
 

Övrigt 
 

Ärendebeskrivning 
Lena Wahlgren (M) lyfter fråga om trafiksäkerheten vid kommunens för- och 
grundskolor, och hur det arbetas med dessa frågor i förvaltningen i relation till andra 
nämnder och förvaltningar.  
 
Arbetsutskottets överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att nämnden uppdrar åt förvaltningen att, 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, göra en genomlysning av den 
trafikmässiga situationen i anslutning till för- och grundskolor i kommunen. 
Förvaltningen ska presentera resultatet för nämnden under våren 2019.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att 
bifalla det. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att, 

tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, göra en genomlysning av den 
trafikmässiga situationen i anslutning till för- och grundskolor i kommunen. 
Förvaltningen ska presentera resultatet för nämnden under våren 2019. 

______________________ 
 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Utredningschef UKF 
Akten 
 


