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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-03-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

  Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2020-03-30, kl. 17:00-17:44 

 
 

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

ordförande 
vice-ordförande 
ersätter Malin Taggu (M) 
ledamot 
 

Övriga deltagare Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Thomas Kvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 
Utredningschef/ sft förvaltningschef 
Verksamhetschef för förskolan 
 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-03-30 
 
 
 
 

Paragraf  
§24-§25 

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 utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-03-30   

Paragrafer §24-§25   

Datum när anslaget 
sätts upp 

 

2020-03-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-04-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN AU § 24   BUN/2020:29 - 010 
 
 

Förslag till beslut om Lokalbehovsplan 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av 
verksamhetslokaler med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. 
Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som förordas 
och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som anges. 
 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar som 
påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under våren. 
Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen omfattar perioden 2020 
– 2030. 
 
Den första versionen av lokalbehovsplanen har presenterats vid barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-10. Härefter har förvaltningen fått och 
analyserat prognosen på kommundelsnivå. Den analysen visar ett annat utfall för 
förskolan än den kommunövergripande prognosen, framförallt i södra kommundelen. 
Följaktligen bedömer förvaltningen att slutsatserna som dras i den första versionen 
behöver omprövas. 
 
Förvaltningen understryker betydelsen av att vid ett och samma tillfälle presentera allt 
material när det gäller lokalbehovsplanen. Förvaltningen föreslår därför att nästa års 
beredning av lokalbehovsplanen sker när förvaltningen har fått och analyserat 
kommundelsprognosen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Avvecklar inte någon förskoleenhet i södra kommundelen. 
‒ Avvecklar paviljongen vid Tulpangårdens förskola hösten 2021. 
‒ Prövar behovet av antalet platser samt tidpunkt för färdigställande av ny förskola i 

norra kommundelen. 
 
./.  Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 25   BUN/2020:129 
 
 

Beslut om individärende avseende hemskolning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:7 enligt 
skollagen kapitlet 23-25 §§. 
 
Enligt skollagen 24 kapitlet 23§ finns möjlighet att medge ett barn att fullgöra 
skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag.  
 
Medgivande till detta ska lämnas om 
 
1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står 
barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, 
2.behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 
3.det finns synnerliga skäl. 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bedömer att samtliga punkter ovan inte 
är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Individärende: delegationsbeslut 
‒ Bilaga 1: Individärende 
‒ Bilaga 2: Individärende- yttrande från rektor 
‒ Bilaga 3: Individärende- yttrande från verksamhetschef för centrala barn- och 

elevhälsan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå förfrågan från NN 

om hemskolning av NN. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


