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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-10-22   

Paragrafer §70-§79   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-10-31 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-11-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN AU § 70   BUN/2019:12 - 012 
 
 

Verksamhetsuppföljning: Alléskolan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in ledningen för Alléskolan för 
att informera om verksamheten. Mats Bauer, rektor för skolan, informerar om: 
‒ Ekonomisk uppföljning- helårsprognos, åtgärder för att nå budget i balans, 

sjuklönekostnad och personalomsättning 
‒ Enhetsuppföljning  
‒ Enhetsplan 
‒ Attraktivitet och kompetensförsörjning 

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

Information om underhållsarbetet i verksamheternas lokaler 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om samhällsbyggnadsförvaltningens 
arbete med underhåll av kommunens fastigheter. I informationen ger Göran 
Samuelsson en information om fastighetsavdelningens ekonomi, internhyressystem, 
uppdragsbeskrivning samt hur underhållsplanen tas fram och 
felrapporteringssystemets funktion.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 72   BUN/2019:124 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning - 2019-01-01 - 2019-09-30 

 
 

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. 
 
Magnus Lindvall, ekonom, redovisar utfall för perioden januari – september och 
helårsprognos. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-14 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Rapport: ekonomisk uppföljning 2019-01-01 - 2019-09-30 
‒ Bilaga: ekonomisk uppföljning 2019-01-01 - 2019-09-30 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten avseende 

perioden 2019-01-01 – 2019-09-30. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 73   BUN/2019:82 - 010 
 
 

Uppföljning: Lokalbehovsplan 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-04-09 (BUN § 28/19), 
behandlat lokalbehovsplan 2019. Nämnden beslutade att godkänna 
lokalbehovsplanen för år 2019 och översända den till kommunstyrelsen. 2018-05-08 
beslutade nämnden att översända beställning av de projekt som lyfts fram i 
lokalbehovsplanen till tekniska nämnden (BUN § 28/18) enligt följande. 
 
Förskolan 
 
Norra kommundelen 
Nybyggnation av förskola med 8 avdelningar på den mark där Majas förskola i dag 
finns (Planerat färdigställande – HT 2022). 
Externt inhyrda paviljonger som återlämnas höstterminen 2019 
‒ Emils förskola 2 paviljonger  4 avdelningar 
‒ Äpplegårdens förskola  1 paviljong  2 avdelningar 
 
Södra kommundelen 
Externt inhyrd paviljong som återlämnas höstterminen 2019 
Skeppets förskola 1 paviljong  2 avdelningar 
 
Grundskolan 
 
Norra kommundelen 
Nya skollokaler planeras i Bjärehovsområdet. Projektet föreslås även inrymma lokaler 
som möjliggör en sammanhållen grundsärskola. De nya lokalernas planeras tas i drift 
höstterminen 2022. 
 
Södra kommundelen 
Utbyggnad motsvarande 80 skolplatser i Allé- och Pilängsområdet för att skapa en 
sammanhållen lärmiljö för områdets mellanstadieelever. (Önskemål om 
färdigställande - HT 2022). 
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BUN AU § 73 (fort.)  BUN/2019:82 – 010 
 
Kostverksamheten 
Norra kommundelen 
Anpassning av Löddesnässkolans matsal (Planerat färdigställande – HT 2020). 
Anpassning av Löddesnässkolans kök för att kunna producera fler portioner (Önskemål 
om färdigställande – snarast). 
Anpassning av köket på Trollets förskola, då nuvarande kök inte är dimensionerat till 
den produktionsvolym som krävs (Önskemål om färdigställande – HT 2020). 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-09 från förvaltningschef och utvecklingschef/ sft 

förvaltningschef 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 74   BUN/2019:204 - 610 
 
 

Utredning av möjligheten att etablera grundsärskola 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har idag ett samverkansavtal med Lunds kommun gällande 
utbildning för elever inom grundsärskola. I Lunds kommun har för närvarande cirka tio 
elever från Lomma undervisning i grundsärskolan. Lund har för avsikt att skriva om 
avtalet. Lomma kommun bedriver för närvarande individintegrerad 
grundsärskoleverksamhet i egen regi. I dagsläget finns åtta elever som har 
individintegrerad undervisning. 
 
Med anledning av de förändringar Lunds kommun aviserar önskar förvaltningen 
utreda möjligheten att bedriva både individintegrerad och sammanhållen 
grundsärskoleverksamhet för de elever som läser ämnen, tidigare grundsärskolan. Vi 
ser även en ganska markant ökning i antalet barn som utreds och får diagnos 
intellektuell funktionsnedsättning vilket kommer innebära ett ökat behov framöver av 
utbildningsplatser inom grundsärskola. 
 
För de elever som läser ämnesområden, tidigare träningsskolan, föreslås även 
fortsättningsvis platser köpas av Lunds kommun via ett nytt samverkansavtal. 
 
Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta att lägga till följande mening efter förvaltningens förslag till 
beslut " […] med slutredovisning i maj 2020." 
Beslutsformuleringen blir således följande: 
‒     Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda möjligheten att bedriva individintegrerad och sammanhållen 
grundsärskoleverksamhet i egen regi med slutredovisning i maj 2020. 

 
Ordförande ställer proposition på sitt resta yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla det. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-15 från förvaltningschef och verksamhetschef 
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BUN AU § 74 (fort.)  BUN/2019:204 - 610 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda 

möjligheten att bedriva individintegrerad och sammanhållen 
grundsärskoleverksamhet i egen regi med slutredovisning i maj 2020. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 75   BUN/2019:214 - 600 
 
 

Sammanträdestider 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2020. Förslaget tar 
sin utgångspunkt i sammanträdestiderna för år 2019 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. Nämnden föreslås 
fortsatt sammanträda klockan 18:30, om inget annat anges.  
 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås följande sammanträdesdatum 
för 2020: 2020-02-11, 2020-03-10, 2020-04-15, 2020-05-12, 2020-06-02, 2020-08-18, 
2020-09-08, 2020-10-06, 2019-11-10, 2020-12-01. Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott fastställer tiden för arbetsutskottets sammanträden till klockan 15:00, 
om inget annat anges. 
 
För barn- och utbildningsnämnden föreslås följande sammanträdesdatum för år 2020: 
2020-02-25, 2020-03-31, 2020-04-28, 2020-05-26, 2020-06-16, 2020-09-01, 2020-09-
22, 2020-10-13, 2020-11-17, 2020-12-08. Nämnden föreslås sammanträda klockan 
18:30, om inget annat anges.    
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer följande 

sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 2020: 
2020-02-11, 2020-03-10, 2020-04-15, 2020-05-12, 2020-06-02, 2020-08-18, 2020-
09-08, 2020-10-06, 2019-11-10, 2020-12-01. 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 sammanträdesdatum för barn- 

och utbildningsnämnden för år 2020: 2020-02-25, 2020-03-31, 2020-04-28, 2020-
05-26, 2020-06-16, 2020-09-01, 2020-09-22, 2020-10-13, 2020-11-17, 2020-12-08. 
Nämnden föreslås sammanträda klockan 18:30, om inget annat anges.   

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 76   BUN/2019:175 - 718 
 
 

Ansökan från Norlandia om att bedriva förskola i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsföretaget Norlandia Förskolor har till Lomma kommun inkommit med en 
ansökan om att bedriva förskola i Lomma kommun. Ansökan är daterad 2010-05-07. 
 
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får enskild efter ansökan godkännas som 
huvudman för förskola om godkännandet inte innebär påtagliga negativa följder på 
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i 
den kommun där utbildningen bedrivs. 
 
Förvaltningen har bedömt inkommen ansökan och redovisar aktuella utgångspunkter 
och ställningstagande i bilagt yttrande. 

./. Bilaga 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-02 från förvaltningschef och verksamhetschef 
‒ Bilaga: Yttrande avseende Norlandia förskolor AB 
‒ Ansökan: Norlandia förskolor AB 
‒ Bekräftelsen om mottagande av ansökan: Norlandia förskolor AB 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan från Norlandia Förskolor rörande 

att starta upp fristående förskola i Lomma kommun med anledning av att ett 
godkännande skulle leda till överskott av förskoleplatser i kommunen – och 
därmed mindre kostnadseffektivitet för den kommunala förskoleverksamheten 
som följd. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 77   BUN/2019:207 - 000 
 
 

Förslag till rutiner vid invigning av verksamhetslokaler 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har under flera år haft en mycket god befolkningstillväxt. För barn- 
och utbildningsnämnden har detta bland annat inneburit att många nya 
verksamhetslokaler byggts och tagits i drift. Barn- och utbildningsnämnden ser varje 
ny lokal som viktig att uppmärksamma. Detta innebär till exempel att officiella 
invigningar genomförs. Då invigningarna är officiella ser nämnden betydelsen av att 
skapa rutiner för genomförandet. Förvaltningen har därför gjort ett förslag till rutiner 
vid sådana invigningar. Rutinerna omfattar: 
 
‒ Planering 
‒ Ansvar 
‒ Inbjudan 
‒ Genomförande 
 
Överläggning 
Thomas Eneström (S) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska 
besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rutiner vid invigning av 

verksamhetslokaler enligt bilaga fastställs med redaktionella ändringar. 
 
Ordförande ställer proposition på Thomas Eneströms (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla det. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-06 från förvaltningschef och utredningschef/stf förvaltningschef 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rutiner vid invigning av 

verksamhetslokaler enligt bilaga fastställs med redaktionella ändringar. 
 
./. Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 78   BUN/2019:114 - 000 
 
 

Yttrande över motion angående kartläggning av måltidernas 
klimatpåverkan 

 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet Lomma-Bjärred har inkommit med motion till kommunfullmäktige. I 
motionen önskar partiet att Lomma kommun ska undersöka vilken klimatpåverkan 
kostenhetens måltider har samt redovisa detta för Kommunfullmäktige. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beredes tillfälle att inkomma till kommunstyrelsen med 
yttrande avseende motion angående kartläggning av måltidernas klimatpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-10 från förvaltningschef och kostchef 
‒ Yttrande över motion angående kartläggning av måltidernas klimatpåverkan 
‒ Remiss avseende motion angående kartläggning av måltidernas klimatpåverkan 
‒ Motion (C) angående kartläggning av måltidernas klimatpåverkan 
 
Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 
beredning för att sen återkomma kring motionens förslag för att närmre titta på de 
möjligheter som finns för att kartlägga.  
 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat 
bifalla det. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 

för ytterligare beredning av de möjligheter som kan finnas för att kartlägga och 
mäta den klimatpåverkan som kostverksamhetens måltider utgör. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 79   BUN/2019:7 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar: 
‒ Professionsprogrammet  

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


