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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Sammanträdesrum Önnerup 

Tid: 2021-10-12, klockan 15:00-16:56 
Ajournering: 15:58-16:03 

Beslutande: 
Fredrik Axelsson (M), Ordförande  
Lena Wahlgren (M), Vice ordförande 
Jesper Wiman (M), Ledamot 
Gun Larsson (L), Ledamot 
Malin Stern (S) ersätter Thomas Eneström (S) 
 
Övriga deltagare:  
Filippa Bokelid, Nämndsekreterare 
Roberto Citterio, Förvaltningschef  
Thomas Kvist, verksamhetschef för förskola 
Staffan Friberg, utredningschef 
Kristina Liljenström, administrativ chef  
Ann-Louise Raquette Berlin, verksamhetschef Lärcentrum 
Marie Mårtensson, rektor Strandängen Slåtterängen 
 

Utses att justera: Malin Stern  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2021-10-14 

Paragraf: §63-§69 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Filippa Bokelid 

Ordförande Fredrik Axelsson 

Justerande Malin Stern   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ: BUNAU 

Sammanträdesdatum: 2021-10-12 

Paragrafer: §63-§69 

Datum när anslaget sätts upp: 2021-10-15 

Datum när anslaget tas ned: 2021-11-05 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Filippa Bokelid 

Anslaget har signerats digitalt 
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BUN AU § 63  

Beslut om förändring av föredragningsordningen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att behandla 
extra ärende avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 fördelning 
höstterminen 2021 samt lägga till ärendet på föredragningsordningen. 

Beslut: 
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av 

föredragningsordningen enligt följande: 

1. Val av justeringsperson 

2. Information om verksamhetsuppföljning av förskolorna Strandängen och Slåtterängen 

3. Beslut om finansiering av studier utomlands för grundskola respektive gymnasieskola 

4. Beslut om yttrande över revisionens granskning av anställdas bisysslor 

5. Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 fördelning höstterminen 
2021 

6. Information från förvaltningen 

7. Övrigt 

 _________________________________  
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BUN AU § 64 BUN/2021:114 

Information om verksamhetsuppföljning om förskolorna Strandängen och 
Slåtterängen 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in rektor för förskolorna Strandängen och 
Slåtterängen Marie Mårtensson för att informera om verksamhetsuppföljning.  

- Läroplan för förskolan och likvärdig utbildning 
- Nämndsmål kopplat till professionsprogram och verksamhetsplan 
- Redovisning av medarbetarundersökning och organisatorisk och social arbetsmiljö 
- Ekonomi 2021 - utfall och prognos 

 

./. Bilaga.  

Beslut: 
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna information om 

verksamhetsuppföljning.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 65 BUN/2021:152 

Beslut om finansiering av studier utomlands för grundskola respektive 
gymnasieskola 

Ärendebeskrivning 
Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. En garanti för att en skola utomlands är 
likvärdig är att det finns tillsyn och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta förhållande 
gäller samtliga svenska utlandsskolor som är statsbidragsberättigade. 

Förvaltningen får varje år förfrågningar om möjligheten för elever att ”ta med sig sin skolpeng” när de 
ämnar studera på skolor utomlands. Förvaltningen har det senaste året märkt en markant ökning av 
antal förfrågningar, och de flesta av dessa är till svenska utlandsskolor som är statsbidragsberättigade 
och därmed inte är aktuella. 

Lagstiftning 

Av 7 kap. 2 § skollagen framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Med bosatt i landet 
avses den som ska vara folkbokförd i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481). Skolplikt gäller 
dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen 
inte kan begäras att barnet ska gå i skola. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet 
upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning. 

I likhet med vad som gäller inom grundskolan så har hemkommunen inte heller någon skyldighet enligt 
skollagen att finansiera en gymnasieutbildning utomlands. 

Statsbidrag  

Huvudman för svensk utlandsskola kan söka statsbidrag för kostnader för elever och utbildningen. 

Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag och Skolverket svarar för 
uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta är garanten för en likvärdig utbildning med 
utgångspunkt i det nationella uppdraget. 

 

Utifrån ovanstående, samt att det inte föreligger skyldighet för kommunen att betala ut skolpeng till 
svenska utlandsskolor, föreslår förvaltningen att finansiering av studier utomlands för grundskola 
respektive gymnasieskola inte ska beviljas. 

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottets sammanträde redogör verksamhetschef för 
lärcentrum Ann-Louise Raquette Berlin och administrativ chef Kristina Liljenström för ärendet.  
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BUN AU § 65 (fort.) BUN/2021:152 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2021-06-17 från förvaltningschef och verksamhetschef för lärcentrum 
- Gällande regelverk för skolpeng utomlands 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 

följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiering av studier utomlands för grundskola 
respektive gymnasieskola inte ska beviljas och att dokument M 03.4-Riktlinjer för bidrag 
avseende grundskolestudier utomlands för elever folkbokförda i Lomma kommun upphävs. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 66 BUN/2021:209 

Beslut om yttrande över revisionens granskning av anställdas bisysslor 

Ärendebeskrivning 

KPMG har, på uppdrag av kommunrevisionen, genomfört en granskning av kommunens kontroll av de 
anställdas bisysslor. Kommunrevisionens bedömning, utifrån granskningens syfte, är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, 
som minskar risken för otillåtna bisysslor, är revisionens bedömning att kommunstyrelsen och 
nämnderna behöver förbättra sin kontroll och uppföljning avseende bisysslor. 

Kommunrevisionen har, vid sammanträdet 2021-08-17 (Revisionen § 6/21), beslutat att genomförd 
granskning inklusive missiv översänds till kommunfullmäktige för information och till 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, socialnämnden samt tekniska nämnden för yttrande gällande vilka åtgärder 
kommunstyrelsen och berörda nämnder avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.  

Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-10-31. 
 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2021-09-15 från förvaltningschef och utredningschef 

- Protokollsutdrag från revisionen § 6/2021-08-17 avseende granskning av kommunens 
kontroll av anställdas bisysslor. 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 

följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder yttrande över remitterad 
granskning till kommunrevisionen. 

./. Bilaga.  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 67 BUN/2021:194 

Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 fördelning HT-
21 

Ärendebeskrivning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är 
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får 
den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket har på uppdrag av regeringen fördelat 
medlen proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6 – 19 år i kommunen med 
utgångspunkt i Statistiska centralbyråns siffror för 2020. Medlen ska användas till insatser under 
2021 i kommunal och enskild verksamhet. 

Skolverket har inte gett några andra direktiv till kommunerna hur medlen ska fördelas än att de ska 
fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. Kommunerna äger rätten att besluta vilka 
skolformer som ska omfattas av stödet. Någon återrapportering ska inte ske till Skolverket.  

Lomma kommun har erhållit 3 265 825 kronor enligt Skolverkets första beslut. I juni beslutade 
Skolverket om ytterligare statsbidrag i samma syfte, och Lomma kommun tilldelades ytterligare 
815 574 tkr. Totalt har 4 081 399 kr tilldelats Lomma kommun. Efter beslut i barn- och 
utbildningsnämnden fördelades del av bidraget till verksamheterna under juni månad. Totalt finns 
1 241 899 kr kvar att fördela under höstterminen. 

Förslaget är att fördelning sker till förskoleklass och grundskola till kommunal och fristående 
verksamhet i Lomma kommun. Fördelningen är beräknad enligt antal placeringar i skola och 
fritidshem/fritidsklubb med utgångspunkt i volymer under augusti. Fördelningen av aktuella 
resurser sker utanför ordinarie resursfördelningssystem. Respektive rektor avgör hur enhetens 
bidrag nyttjas. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2021-10-08 från förvaltningschef och ekonom 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 

följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 enligt upprättat förslag. 

./. Bilaga. 
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BUN AU § 67 (fort.) BUN/2021:194 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 68 BUN/2021:83 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson välkomnar ny förvaltningschef Roberto Citterio som presenterar sig 
själv för arbetsutskottet och informerar om:  

- Kulturfesten som hålls i kommunen lördagen 2021-10-16 
- Verksamhetschef för grundskola är tillsatt och tillträder 2021-01-10 

 

Ordförande Fredrik Axelsson informerar om Lärstämma 2021 som kommer hållas 11 november på 
Karstorpskolan Norra. 

 

Verksamhetschef för förskola Thomas Kvist informerar om: 

- Förskoleverksamhetens organisering  
- Resultat på medarbetarenkäten 

Beslut: 
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna information från 

förvaltningen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 69 BUN/2021:9 

Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Malin Stern (S) frågar om den kartläggning av tillgänglig lärmiljö som nämnden skulle få återkoppling 
om. Verksamhetschef för förskola Thomas Kvist svarar att man håller på med kartläggningen men fick 
avbryta på grund av pandemin, den har återupptagits nu igen och nämnden får återkoppling i början 
på 2022. 

Malin Stern (S) informerar arbetsutskottet att s-gruppen kommer lämna ett nämndinitiativ vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-26. Nämndinitiativet rör problematisk frånvaro i 
grundskolan, s-gruppen önskar en översyn av frånvarostatistik, information om hur närvaroteamet 
arbetar samt förtydligande av delegationsordning rörande lagrum för vitesföreläggande.  

Ordförande önskar att kultur- och fritidschef Michael Tsiparis bjuds in till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-26. 

Beslut: 
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef och utredningschef UKF 
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