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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-09-15 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup    
Tid 2020-09-15, kl. 15:00-17:35 

Ajournering: 15:52-15:55 
 

 

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

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Leslie Qvandrup 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Svenjohan Davidsson 
Thomas Kvist 
Staffan Friberg 
Cornelia Malm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ersättare arbetsutskottet 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
verksamhetschef för grundskola 
verksamhetschef för förskola 
utredningschef  
rektor 
 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-09-16 
 
 
 
 

Paragraf  
§64-§70 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-09-15 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-09-15   

Paragrafer §64-§70   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-09-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-10-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid   
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-09-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

BUN AU § 64    
 
 

Närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner närvaro för Leslie Qvandrup 
(M) vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-15. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner närvaro för Leslie 

Qvandrup vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-15. 
______________________ 
 
Sändlista 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-09-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 65   BUN/2020:15 
 
 

Information om verksamhetsuppföljning Karstorpskolan Norra 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
  
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in rektor för Karstorpskolan 
Norra, Cornelia Malm, för att redogöra för verksamhetsuppföljning: 
‒ Ekonomi och budget 
‒ Sjuktal och sjuklönekostnader 
‒ Enhetsuppföljning med mål - grundskola, kvalitetsrapport i form av 

framgångsrapporter och utvecklingsområden 
‒ Enhetsplan 
‒ Kompetensförsörjning  
  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 66   BUN/2020:111 - 042 
 
 

Beslut om delårsrapport - 2020-01-01 - 2020-08-31 -  

 
 

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 – augusti och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans jämte redovisning av måluppfyllelse, 
personalredovisning, aktuellt och omvärlden samt uppföljningstema – Covid 19 - 
Coronavirus. 
 
Förvaltningschef Martin Persson, verksamhetschef för förskola Thomas Kvist och 
verksamhetschef för grundskola Svenjohan Davidsson redogör för ärendet.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-09-11 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Barn- och utbildningsnämnden 
‒ Förskoleverksamhet 
‒ Grundskoleverksamhet 
‒ Gymnasieskola och vuxenutbildning 
‒ Kostverksamheten 
‒ Barn- och utbildningsnämnden bilaga  

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2020, och översänder 

den till kommunstyrelsen. 
 
./.  Bilaga A, B, C, D, E, F, G.  
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BUN AU § 66 (fort.)  BUN/2020:111 - 042 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 67   BUN/2020:8 - 000 
 
 

Beslut om uppföljning LUKAS 2020-01-01 - 2020-08-31 

 
 

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. 
 
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 – 2020-08-31 har det inkommit 33 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2020-04-01 – 

2020-08-31 
‒ Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2020-01-01 – 2020-08-31 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten avseende 

synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2020-04-01 – 2020-08-31.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 68   BUN/2020:189 - 010 
 
 

Beslut om sammanträdestider 2021 för BUN och dess arbetsutskott 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2021. Förslaget tar 
sin utgångspunkt i sammanträdestiderna för år 2020 men har justerats och anpassats 
efter kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider, samt 
tidsplanen för inlämning av budget och andra ekonomiska rapporter och 
styrdokument. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar. Arbetsutskottet 
föreslås fortsatt sammanträda klockan 15:00 och nämnden klockan 18:30, om inget 
annat anges.  
 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås följande sammanträdesdatum 
för 2021: 2021-02-02, 2021-03-09, 2021-04-13, 2021-05-04, 2021-06-01, 2021-08-17, 
2021-09-14, 2021-10-12, 2021-11-09, 2021-11-30. Arbetsutskottet föreslås 
sammanträda klockan 15:00, om inget annat anges. 
 
För barn- och utbildningsnämnden föreslås följande sammanträdesdatum för år 2021: 
2021-02-16, 2021-03-23, 2021-04-27, 2021-05-18, 2021-06-15, 2021-08-31, 2021-09-
28, 2021-10-26, 2021-11-23, 2021-12-07. Nämnden föreslås sammanträda klockan 
18:30, om inget annat anges.    

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-08-25 från nämndsekreterare 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer följande datum för 

arbetsutskottets sammanträden 2021: 2021-02-02, 2021-03-09, 2021-04-13, 2021-
05-04, 2021-06-01, 2021-08-17, 2021-09-14, 2021-10-12, 2021-11-09, 2021-11-30. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer tiden för arbetsutskottets 
sammanträden till klockan 15:00, om inget annat anges. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande datum för nämndens 

sammanträden 2021: 2021-02-16, 2021-03-23, 2021-04-27, 2021-05-18, 2021-06-
15, 2021-08-31, 2021-09-28, 2021-10-26, 2021-11-23, 2021-12-07. Barn- och 
utbildningsnämnden fastställer tiden för nämndens sammanträden till klockan 
18:30, om inget annat anges.     
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BUN AU § 68 (fort.)  BUN/2020:189 - 010 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 69   BUN/2020:186 - 606 
 
 

Information om anmälningar om upplevd kränkande behandling - VT 
2020 

 
 

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 vårterminen 2020 har 95 anmälningar gjorts till huvudmannen/förvaltningen 
(se bilaga 1). Av anmälningarna har 92 inkommit från grundskolorna och 3 från 
förskola/familjedaghem. De 92 anmälningarna inom grundskolan fördelar sig enligt 
följande fritidshem (10), förskoleklass (1) och grundskola (81). 23 av de inrapporterade 
händelserna har bedömts inte vara kränkande behandling. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-08-25 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola 
‒ Rapport- Redovisning- Anmälningar om kränkande behandling -VT 2020 
‒ Bilaga- Redovisning- Anmälningar om kränkande behandlingar- VT 2020 

 
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 § 70   BUN/2020:3 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒ Samarbete med socialförvaltningen- lyft kring det svenska språket med fokus på 

yrkesspråket 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 71    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) informerar om:  
‒ Lärstämma 2020-11-10 på Habo Gård- samla hälften av nämnden med hälften av 

rektorerna för förskola och grundskola på förmiddagen och resterande på 
eftermiddagen. 

‒ Den nya samhällsbyggnadschefen Magnus Runesson bjuds in till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

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


