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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Teams   
Tid 2021-03-23, kl. 18:30-21:06 

Ajournering: 19:49-19:54 
 

 

Beslutande Se bifogad närvarolista på sida 3   

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare Se bifogad närvarolista på sida 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Malin Stern  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-03-30 
 
 
 
 

Paragraf  
§16-§27 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Malin Stern 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-03-23   

Paragrafer §16-§27   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-03-31 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-04-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Närvarolista 
Beslutande Fredrik Axelsson (M) 

Lena Wahlgren (M) 
Thomas Eneström (S) 
Leslie Qvandrup (M) 
Jesper Wiman (M) 
Anita Fränninge (M) 
Denise Rydblom (C) 
Gun Larsson (L) 
Malin Stern (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Helena Eneroth (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anna-Lena Wolfe (C) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jonna Tingberg (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Camilla Cronsjö (M) 
Ingrid Johansson (M) 
Denise Rydblom (C) 
Pär Tufvesson (L) 
Marie Sand (S) 
Eva Netterlid (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Svenjohan Davidsson 
Thomas Kvist 
Staffan Friberg 
Thomas Ladö 
Mattias Persson 
Ragnar Andrée 
Helené Hurtig 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
verksamhetschef för grundskola 
verksamhetschef för förskola 
utredningschef 
kvalitet- och utvecklingsledare 
teknisk chef/ tillförordnad fastighetschef, §19 
Lärarnas riksförbund 
Lärarförbundet 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
BUN § 16    
 
 

Förändring av föredragslistan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) föreslår att ärende 7- Information från förvaltningen 
behandlas ärendet avseende information från förvaltningen att behandlas som ärende 
3, efter information om underhållsarbetet i verksamheternas lokaler. Ordförande 
Fredrik Axelsson (M) föreslår även att beslut om fortsatt distans- och fjärrundervisning 
tilläggs till dagordningen och behandlas som ärende 10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner förändring av dagordningen enligt 

följande: 
 

1. Val av justeringsperson 
2. Information om underhållsarbetet i verksamheternas lokaler 
3. Information från förvaltningen 
4. Information om enkät- Miljö för lärande och utveckling i grundskolan 
5. Information om värdegrundsarbete i grundskolan 
6. Beslut om riktlinjer kring personalföreträdares rätt att närvara vid nämndernas 

sammanträden 
7. Beslut om förbundsjurist till dataskyddsombud för BUN som ersätter Kristina 

Liljenström 
8. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 
9. Övrigt  
10. Beslut om fortsatt distans- och fjärrundervisning 
______________________ 
 
Sändlista  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 19   BUN/2021:83 
 
 

Information om underhållsarbetet i verksamheternas lokaler 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fastighetschef Mattias Persson informerar om underhållsarbetet i 
verksamheternas lokaler: 
Information om drift och underhåll 
‒  Nöjd kund index gällande kommunens fastighetsorganisation 
‒  Rekommendationer- grönskötseln från maj 2021 gemensam organisation,  
‒  Planerat underhåll (drift och investeringar) 
‒  Löpande underhåll (reparation av oförutsägbara händelser) 
‒  Drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och försäkring) 
‒  Underhållsplan 2021 
‒  Strategisk underhållsplan- ett dokument som beskriver vilket underhåll en 

fastighet behöver 10 år fram i tiden, vad, när och kostnad för underhållet 
‒  B4:s underhållsprogram - funktionen är att öka struktur och möjlighet att 

inrapportera underhållsbehov 
‒  Vad har vi gjort och vad gör vi framåt 
‒  Tekniska installationer 
‒  Tidplan för strategisk underhållsplan 2022 sommaren och vidare framåt  
‒  Grönyteskötsel- från april kommer skötsel samlas under samma organisation 
‒  Förstudier på mindre investeringar- avsatt investeringsmedel på 7,7 miljoner för 

2021 
‒  Frågor från förtroendevalda 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner information om underhållsarbetet i 

verksamheternas lokaler. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 20   BUN/2021:83 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒ Tillväxtposten- När kommunen får en ny befolkningsprognos stämmer man av mot 

tidigare prognos - förvaltningen konstaterar att BUN har överkompenserats med 
8,5 miljoner- och att det krävs förändringar och omstruktureringar för att möta 
budget 

‒ Intervju med SVT Sydnytt avseende resurser till elevhälsan i jämförelse med andra 
skånska kommuner, dock hade Sydnytt siffror från 2019 och förvaltningschefen 
svarade att sedan dess har resurserna till kommunens elevhälsa ökat 

 
Nämndens förtroendevalda ställer frågor som besvaras. 

 
Verksamhetschef för grundskola Thomas Kvist informerar om:  
‒ Tillväxtposten och befolkningsprognosens påverkan på förskoleverksamheten i 

Lomma kommun, mer information kommer i lokalbehovsplanen som behandlas 
vid barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde 

 
Verksamhetschef för grundskola Svenjohan Davidsson informerar om: 
‒ En ny idrottshall vid Borgeby som planeras vara klar höstterminen 2022, det 

kommer göras förbättringar för att lilla Bjärehovshallen ska kunna användas mer 
under en tillfällig period, det finns planer för att lilla Bjärehovshallen ska ersättas 
med en ny idrottshall som planeras stå klart vid 2025. Gällande den södra 
kommundelen bygger en privat entreprenör en hall som kommunen kommer hyra 
från och med november 2021.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner information från förvaltningen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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       Sammanträdesdatum s. 7 (15) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 21   BUN/2021:65 - 611 
 
 

Information om enkät - Miljö för lärande och utveckling grundskola 

 
 
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 och syftar till att fånga elevers och vårdnadshavares upplevelse av 
lärmiljön i grundskolan. 
 
Utvecklings- och kvalitetsledare Thomas Ladö redogör för ärendet tillsammans med 
verksamhetschef för grundskolan Svenjohan Davidsson. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, 
§ 18. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, 

§18 
‒ Missiv: miljö för lärande och utveckling- Grundskolan läsåret 2020-2021 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling – Grundskolan läsåret 2020 – 2021. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 22   BUN/2021:82 - 611 
 
 

Information om värdegrundsarbete i grundskolan 

 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-04-28 (BUN § 35/2020), 
behandlat remitterad motion angående öronmärkt belopp till niors demokratiresor till 
Sachsenhausen, Berlin, Tyskland (Dnr 2019:211). Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med årsbokslutet 2020 
redovisa hur förvaltningen arbetat med demokrati- och värdegrundsuppdraget i 
läroplanen och vilka effekterna blev. 
 
Förvaltningen har sammanställt rapport som redovisar hur demokrati- och 
värdegrundsarbetet sker och vilka effekterna är i meningen vad som bedöms ha 
betydelse för hur eleverna tillägnar sig värden och normer. 
 
Rapporten bygger på skolornas kvalitetsrapporter, enkäter samt samtal med elever 
och lärare. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, 
§ 19. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, § 

19 
‒ Skolornas arbete med demokrati och värdegrund- missiv 
‒ Skolornas arbete med demokrati och värdegrund- skrivelse 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒  Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 23   BUN/2021:106 - 006 
 
 

Beslut om riktlinjer kring personalföreträdares rätt att närvara vid 
nämndernas sammanträden 

 
 

Ärendebeskrivning 
En personalföreträdare är i Kommunallagens (KL 2017:725 7 kap. 10 §) mening en 
företrädare för de anställda. Personalföreträdaren har enligt kommunallagen rätt att 
närvara vid en nämnds sammanträden, de får däremot inte deltaga vid 
kommunstyrelsens, valnämndens, överförmyndarens, eller revisorernas 
sammanträden.  
 
Personalföreträdaren utses särskilt för varje nämnd, i första hand bland dem som är 
anställda inom nämndens verksamhetsområde. I dagsläget är det bara barn- och 
utbildningsnämnden som har verksamma representanter från 
arbetstagarorganisationerna närvarande vid sina sammanträden. 
Kommunledningskontoret har undersökt vilka riktlinjer och bestämmelser som gäller 
kring de fackliga företrädarnas rätt att medverka vid nämndernas sammanträden. 
Detta har sin grund i att det nu finns ett ökat intresse från andra fackliga 
organisationer i andra nämnder än barn- och utbildningsnämnden om att även de ska 
få medverka vid sina respektive nämnders sammanträden.  
 
Kommunledningskontoret ser positivt på att fler fackliga organisationer vill medverka 
vid nämndernas sammanträden och utbyta sina erfarenheter samt åsikter med 
politiken i beredningen av olika beslut.  
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, 
§ 20. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, § 

20 
‒ Skrivelse från nämndsekreterare på KLK 2021-02-19 
‒ Bilaga 1: Förslag till reviderad riktlinje 2021-01-23  
‒ Bilaga 2: Remiss översänd till kommunens arbetstagarorganisationer 
‒ Bilaga 3: Yttrande från Vision  
‒ Bilaga 4: Yttrande från SSR  
‒ Bilaga 5: Yttrande från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal  
‒ Bilaga 6: Förslag till riktlinje, 2021-02-21 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
BUN § 23 (fort.)  BUN/2021:106 - 006 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjen kring 

personalföreträdares rätt att närvara vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i enlighet med bilaga.  

 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 24   BUN/2021:107 - 106 
 
 

Beslut om förbundsjurist till dataskyddsombud för BUN som ersätter 
Kristina Liljenström 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-17, § 14, att godkänna avtal om anslutning till 
Kommunalförbundet Sydarkiveras tjänst gemensamt dataskyddsombud. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnderna att utse Therese Jigsved, 
förbundsjurist på Kommunalförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud. 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 2018-05-25 har till syfte att skapa 
en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU, så att det fria 
flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Enligt dataskyddsförordningen är det 
obligatoriskt för vissa personuppgifts-ansvariga att utnämna ett dataskyddsombud. 
För myndigheter är det ett krav att ha dataskydds-ombud. I enlighet med 
dataskyddsförordningen är kommunstyrelsen och varje politisk nämnd 
personuppgiftsansvarig inom sitt område och ska utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet kan ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra 
uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal. 
 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
dataskyddsombudet ska: 
 
Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument  
Informera och ge råd inom organisationen 
 
Dataskyddsombudet ska också:  
‒ Ge råd om konsekvensbedömningar  
‒ Vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare datainspektionen) 
‒ Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
‒ Samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten 
‒ vid till exempel inspektioner 
 
För att kunna genomföra dessa arbetsuppgifter behöver dataskyddsombudet bland 
annat ha djupgående kunskap om dataskyddsförordningen, kunskap om 
dataskyddslagstiftningen och hur den tillämpas nationellt och i EU och kunskap om 
organisationens IT-system, datasäkerhet och dataskyddsbehov.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 24 (fort.)  BUN/2021:107 - 106 
 
Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen utsåg barn- och utbildningsnämnden 
2018-05-08, § 32, Kristina Liljenström, administrativ chef på förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur- och fritid, till barn- och utbildningsnämndens 
dataskyddsombud. Då kommunstyrelsen 2021-02-17, § 14, har beslutat att kommunen 
ska ansluta sig till Kommunalförbundet Sydarkiveras tjänst gemensamt 
dataskyddsombud föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden ska utse 
Therese Jigsved, förbundsjurist på Kommunalförbundet Sydarkivera, till nytt 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden.  

 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, 
§21. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-09, 

§21 
‒ Skrivelse från utredare och nämndsekreterare på KLK 2021-02-26 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-02-17 § 14 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-25 § 56 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden utser Therese Jigsved, förbundsjurist på 

Kommunalförbundet Sydarkivera, till barn- och utbildningsnämndens 
dataskyddsombud. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
UKF administrativ chef och förvaltningschef  
Sydarkivera 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 25   BUN/2021:37 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

Ärendebeskrivning  
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-09, §§ 16-22 
‒ Skrivelse från kommunfullmäktige 2021-02-11, §7- avseende motion (SD) om att 

skapa en park med förskola och äldreboende i Bjärred  
‒ Skrivelse från kommunfullmäktige 2021-02-11, §9 - avseende motion (C) om 

kartläggning av måltidernas klimatpåverkan 
‒ Skrivelse från kommunstyrelsen 2021-02-17, §14: Avseende godkännande av avtal 

om anslutning till kommunförbundet Sydarkiveras tjänst gemensamt 
dataskyddsombud  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av inkomna och avgivna 

skrivelser. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 26   BUN/2021:83 
 
 

Beslut om fortsatt distansundervisning åk 7–8 till och med 2021-04-16 

 
 

Ärendebeskrivning 
Svenjohan Davidsson, verksamhetschef för grundskolan, informerar nämnden om att 
nya rekommendationer från Smittskydd Skåne inkommit gällande årskurs 7–9 i Skåne 
för veckorna efter påsklovet. Smittskydd Skåne bedömer att andelen elever i 
högstadiet som får närundervisning i skolans lokaler successivt bör kunna ökas. 
Smittskydd Skånes grundhållning är att högstadieskolorna i så stor utsträckning som 
möjligt bör erbjuda närundervisning. 
 
Förvaltningen föreslår att vecka 14 – 15 ska innebära närundervisning för elever i 
årskurs 9 och växelvis när- och distansundervisning för elever i årskurs 7 – 8 samt att 
alla elever i årskurs 7–9 i Lomma kommun från och med vecka 16 ska få 
närundervisning. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleverna i årskurs 7–8 under perioden 

2021-04-06 till och med 2021-04-16 fortsatt får distans- och närundervisning och 
att elever i årskurs 9 från och med 2021-04-06 till och med 2021-04-16 får 
närundervisning. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 27   BUN/2021:83 
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om att verksamhetschef för grundskolan 
Svenjohan Davidsson slutar sin anställning vid UKF för att bli skolchef i Halmstads 
kommun. 
 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) och Thomas Eneström (S) tillsammans med nämnden 
tackar Svenjohan Davidsson för den tid han arbetat i Lomma kommun och önskar lycka 
till i framtiden. 

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


	Närvarolista
	Ärendebeskrivning

