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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-09-17, kl. 14:59-17:26 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Malin Taggu (M) 
Gun Larsson (L) 
Thomas Eneström (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Martin Persson  
Filippa Bokelid 
Staffan Friberg 
Magnus Lindvall 
Svenjohan Davidsson 
Johanna Hallberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

förvaltningschef 
nämndsekreterare 
utredningschef/ sft förvaltningschef 
ekonom,§§ 61-63 
verksamhetschef för grundskola 
rektor,§ 62 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-09-24 
 
 
 
 

Paragraf  
§61-§69 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-09-17   

Paragrafer §61-§69   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-09-26 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-10-19 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

BUN AU § 61    
 
 

Ändring av föredragslistan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axel (M) ändrar ordningen på föredragslistan, ärendet information 
om trafiksäkerhetsarbetet vid förskolor och grundskolor i Lomma kommun behandlas 
efter ärendet verksamhetsuppföljning: förskolorna tulpangården och Domedelja. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer föredragslistan enligt 

följande:  
 
1. Val av justeringsperson 
2. Ändring av föredragslistan 
3. Verksamhetsuppföljning: förskolorna Tulpangården och Domedelja 
4. Information om trafiksäkerhetsarbetet vid förskolor och grundskolor i Lomma 
kommun 
5. Ekonomisk uppföljning - 2019-01-01 - 2019-08-31 - Delårsrapport 
(Teamredovisning) 
6. Uppföljning: LUKAS 2019-01-01 - 2019-08-31 
7. Förslag till revidering av delegationsordning 
8. Redovisning: Anmälningar om kränkande behandling 
9. Fastställande av ersättningsbelopp för utbildningsplats inom svenska för invandrare 
2019 
10. Information från förvaltningen 
______________________ 
 
Sändlista 
Akten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 4 (12) 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

Utdragsbestyrkande 

BUN AU § 62 BUN/2019:12 - 012 

Verksamhetsuppföljning: Förskolorna Tulpangården och Domedelja 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in ledningen för förskolorna 
Tulpangården och Domedelja. Rektor Johanna Hallberg informerar om:  

‒  Ekonomisk analys- helårsprognos, sjuktal och sjuklönesiffror, personalomsättning 
och arbetsmiljöenkäten 

‒ Uppföljning och analys av nämndsmål 
‒  Förskolenhetens framgångsfaktorer och utvecklingsområden 
‒ Förskolenhetens enhetsplan- digitalisering, normkritik, kommunikation i 

arbetsmiljö, hållbarhet och natur, scaffolding-lärmiljö som funkar för alla barnen, 
fördjupning av läroplanen 

Beslutsunderlag 
‒ Verksamhetspresentation för förskolorna Tulpangården och Domedelja. 

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

Sändlista 
Akten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 5 (12) 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

Utdragsbestyrkande 

BUN AU § 63 BUN/2018:277 

Information om trafiksäkerhetsarbetet vid förskolor och grundskolor i 
Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska chef Mattias Persson och gatu- och parkchef 
Karolina Jensen, informerar om: 

‒ Kommunalt trafiksäkerhetsarbete 
‒ Hastighetsplan, antagen 2012, 30-zon runt alla förskolor och grundskolor 
‒ Trafiksäkerhetsplan samt cykelplan 
‒ Krockvåldskurvan- åtgärderna som man gör ska syfta på att ta ner skadegraden 
‒ Statistik över olyckor och över antal olyckor efter olyckstyp- drift och underhåll är 

framförallt orsaker till olyckor 
‒ STRADA olycksdatabas 
‒ Genomförda åtgärder 2018- beteendepåverkan- trafikantveckan och min smarta 

väg till skolan, bygger cykelvägar, belysning 
‒ Åtgärder 2019 

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

Sändlista 
Akten 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 64   BUN/2019:124 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning - 2019-01-01 - 2019-08-31 - Delårsrapport 
(Teamredovisning) 

 
 

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, aktuellt och 
omvärlden samt uppföljningstema – Resultat i den senaste 
medarbetarundersökningen. 
 
Arbetsutskottet handläggning 
Magnus Lindvall, ekonom presenterar delårsresultatet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-06 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Delårsrapport: Barn- och utbildningsnämnden 
‒ Delårsrapport: För- och grundskoleverksamhet 
‒ Delårsrapport: Gymnasieskola och vuxenutbildning 
‒ Delårsrapport: Kostverksamheten 
‒ Delårsrapport: Bilaga 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2019, och översänder 

den till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga A, B, C, D, E. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN AU § 63 (fort.)  BUN/2019:124 - 042 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 65   BUN/2019:146 - 108 
 
 

Uppföljning: LUKAS 2019-01-01 - 2019-08-31 

 
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 en gemensam databas, 
kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har 
angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är 
mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så 
snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  

 
Under perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 har det inkommit 19 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, 
kost, kultur och fritid har gått igenom de inkomna synpunkterna och noterar att 
aktuella frågor har blivit besvarade. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-03 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 

2019-08-31 
‒ Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 66   BUN/2019:200 - 002 
 
 

Förslag till revidering av delegationsordning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har en struktur i delegationsordningen som innebär att 
de ärenden som delegeras till verksamheterna, delegeras till förvaltningschefen. I 
förvaltningschefens vidaredelegationsordning vidaredelegeras beslutsrätten till olika 
beslutsfattare i organisationen. 
 
Delegationsordningen 
Förvaltningen har utarbetat förslag till reviderad delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Vidaredelegationsordningen 
Justeringar har gjorts i förvaltningschefens vidaredelegationsordning. Aktuella 
förändringar har gjorts för att vidaredelegationsordningens beslutsrätt ska följa 
förvaltningens nya organisation. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-02 från förvaltningschef och administrativ chef 
‒ Bilaga: Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 
‒ Bilaga: Vidaredelegation för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid – 

skola/förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsordning för barn-

och utbildningsnämnden i enlighet med bilaga (Delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden). 

‒ Informationen om revidering i vidaredelegationsordningen, i enlighet med bilaga 
(Vidaredelegation för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid – 
skola/förskola), läggs till handlingarna. 

 
./.  Bilaga A, B. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 67   BUN/2019:205 - 606 
 
 

Redovisning: Anmälningar om kränkande behandling 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska rektor eller förskolechef underrätta huvudmannen om 
kränkande behandling av barn eller elever förekommit vid en skola eller förskola. 

Anmälda kränkningar 
Under vårterminen 2019 har 89 anmälningar gjorts till huvudmannen/förvaltningen 
(se bilaga 1). Av anmälningarna har 84 inkommit från grundskolorna och 5 från 
förskola/familjedaghem. De 84 anmälningarna inom grundskolan fördelar sig enligt 
följande mellan de olika stadierna, åk F-3 (37), åk 4-6 (25), åk 7-9 (22). 

Arbetsutskottets handläggning 
Svenjohan Davidsson, verksamhetschef för grundskolan, redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-04 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola 
‒ Rapport redovisning: Anmälningar om kränkande behandling VT2019 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, redovisning avseende 

anmälningar om kränkande behandling till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 68   BUN/2019:206 - 040 
 
 

Fastställande av ersättningsbelopp för utbildningsplats inom svenska 
för invandrare 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun bedriver sedan augusti 2019 utbildning i svenska för invandrare. 
Utbildningsplatserna efterfrågas av individer bosatta i andra kommuner. Med 
utgångspunkt i detta behöver ett ersättningsbelopp fastställas. Kommunens budget 
ligger till grund för bestämningen av ersättningsbeloppet. Ersättningen fastställes per 
kalenderår och består av ett ersättningsbelopp per timme som utgår från Lomma 
kommuns självkostnad.  
 
Ersättningsbeloppet är framräknat enligt principerna om allmänt grundbelopp i 
skolförordningens kapitel 14.  
 
Ersättningsbeloppet innehåller kostnader för: 
‒ Undervisning 
‒ Lärverktyg  
‒ Tolktjänst 
‒ Administration som schablonkostnad motsvarande 3%. 
‒ Lokalkostnader 
 
Förvaltningen föreslår att ersättningsbeloppet för utbildningsplats i svenska för 
invandrare beräknas enligt ovan och fastställes enligt bilaga till 77,70 kr per timme.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-03 från verksamhetschef lärcentrum och ekonom 
‒ Bilaga: Fastställande av ersättningsbelopp för utbildningsplats inom svenska för 

invandrare 2019- beräkning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för kalenderåret 2019 fastställa pris för 

utbildningsplats i svenska för invandrare i enlighet med förvaltningens förslag. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 69   BUN/2019:7 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Svenjohan Davidsson, verksamhetschef för grundskolan, informerar om en incident på 
en av kommunens skolor. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och 

lägger ärendet till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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