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Yttrande över Skolinspektionens uppföljning av tillsyn i Lomma kommun
Bakgrund
Skolinspektionen har efter sin genomförda tillsyn i Lomma kommun under vintern 2012/2013
genomfört uppföljningsbesök vid skilda tillfällen under augusti, september och oktober 2013.
Vid dessa tillfällen har dels uppföljningsbesök vid Pilängskolan, Rutsborgskolan,
Alfredshällskolan och Bjärehovskolan skett, dels har intervjuer med ansvariga tjänstemän och
politiker genomförts.
Skolinspektionen har därefter begärt kompletterande svar med avseende på nedanstående:
•
•

En redovisning av kommunens insatser för att säkerställa likvärdigheten i
verksamheterna
En redovisning av insatser för att öka rektorernas förutsättningar att kunna ta sitt
författningsenliga ansvar

Yttrande
Redovisning av insatser för att säkerställa likvärdigheten i verksamheterna
Barn och utbildningsnämnden har 2013-05-28 beslutat om nämndsplan för 2014. Planen utgår
från de statliga styrdokument som gäller inom utbildningsväsendet och tar fasta på att
huvudmannen genom det systematiska kvalitetsarbetet ska följa olika viktiga faktorer, inte minst
de som har betydelse för likvärdigheten. Ett av målen är att tidigt uppmärksamma och åtgärda
eventuella negativa avvikelser.
En verksamhetsplan som bygger på nämndens mål är fastställd. Vidare pågår framtagandet av
en ny gemensam rutin för det systematiska kvalitetsarbetet som ska underlätta rapportering från
rektor till huvudman.
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Inför höstterminen 2014 tas den nya Karstorpskolan i drift för elever i årskurserna 4–9, vilket
påverkar studiemiljön positivt för samtliga elever som idag har sin skolgång på Alléskolan,
Pilängskolan och Vinstorpskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har i sin uppföljning av lokalbehovsplanen uppmärksammat
behovet av att Pilängskolans lokalbehov utreds.
Sedan Mark- och miljööverdomstolens beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, 2013-11-28 i
ett ärende om detaljplan för Alfredshällsskolan fortsätter planering och projektering för en
tillbyggnad av Alfredshällskolan. Denna tillbyggnad beräknas vara färdig inför höstterminen
2015 och innebär att Alfredshällskolan har två spår i årskurserna F-6. Detta avlastar i sig
Bjärehovsskolan volymmässigt.
Under året har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Denna modell tar hänsyn till
skolområdenas socioekonomiska förutsättningar vid upprättande av internbudget för respektive
skolområde.
Kommunstyrelsen har inför hösten 2013 avsatt två miljoner kronor för att barn- och
utbildningsnämnden ska kunna byta ut elevdatorer som inte längre är funktionella eller kan
nyttjas när ett nytt operativsystem tas i drift. En kartläggning av samtliga områdens maskinpark
och utrustning har genomförts och när utbytet är klart kommer skolorna att ha en likvärdig nivå
med avseende på maskinparken.
Investeringsmedel har under hösten 2013 i större utsträckning destinerats till äldre skolor med
större behov.
För att möta det ökade elevunderlaget i södra kommundelen och behovet av ytor för ämnet idrott
och hälsa planeras det för att en ny idrottshall ska tas i drift under hösten 2015. Vidare byggs
Karstorpshallen ut för att tillgodose det ökade behov som uppkommer när den nya skolan för
elever i årskurs 7-9 tas i drift.
Insatser för att öka rektorernas förutsättningar att kunna ta sitt författningsenliga ansvar

Under hösten 2013 tillsattes en tjänst med tjänstgöring 20/40 som intendent i Norra
kommundelen. Syftet är att skapa förutsättningar för rektor och övriga skolledare att i högre
utsträckning prioritera det pedagogiska ledarskapet genom att ha möjlighet till delegering av
kvalificerade administrativa uppdrag. Som exempel kan nämnas uppgifter kring upphandling,
uppföljning av avtal, ekonomi o.dyl.
Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade 2013-11-28 att tillföra barn- och
utbildningsnämnden en miljon kronor för förstärkning av skolledarorganisationen utöver ram.
Av dessa särskilt anslagna medel kommer en del att ianspråktagas för att inrätta tjänst som
skolintendent även i södra kommundelen. Hur resterande medel kommer att ianspråktagas
avgörs efter att resultatet från en enkät om behov av stöd till skolledare är klart; en enkät som
skickats ut till samtliga skolledare.
Under innevarande år har rektors befogenheter och möjlighet att ta ansvar för barn och elever i
behov av särskilt stöd ökats genom att ekonomiska medel överförts från Resurs- och lärcentrum
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till skolområden. Ytterligare medel kommer att överföras under våren 2014 i syfte att Resursoch lärcentrums ansvarsområde i princip begränsas till elevhälsovården.
Genom att Resurs- och lärcentrums handläggning begränsas med avseende på individärenden
ges större möjligheter till stöd och handledning av elevhälsans personal till rektor och personal
underställda rektor.
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