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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2018-12-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2018-12-11, kl. 18:30-20:25 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Lars Carlén (S) 
Richard Jerneborg (M) 
Charlott Enocson (M) 
Anders Olin (M) 
Anita Fränninge (M) 
Ann Pollack (L) 
Jonas Benke (L) 
Marie Sand (S) 
Eva Netterlid (S) 
 

ordförande 
vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Eva-Lotta Grantén (L) 
ledamot 
ledamot 
ersätter Thomas Eneström (S) 

Övriga deltagare Jesper Wiman (M) 
Leslie Qvandrup (M) 
Lennart Badersten (M) 
Peter Jansson (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Ann-Marie Lundberg (MP) 
 
Jonatan Engström 
Martin Persson 
Staffan Friberg 
Thomas Kvist 
Svenjohan Davidson 
Kristina Liljenström 
Magnus Lindvall 
Helen Hurtig 
Ragnar Andrée 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
utredningschef 
verksamhetschef förskolan 
verksamhetschef grundskolan 
administrativ chef 
ekonom 
Lärarförbundet 
Lärarnas riksförbund 

Utses att justera Lars Carlén  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-12-13 
 
 

Paragraf  
§80-§89 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Lars Carlén 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-12-11   

Paragrafer §80-§89   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-12-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-01-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  
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BUN § 80   BUN/2018:36 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning - 2018-01-01 - 2018-10-31 

 
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 – maj och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-27, § 80 
‒ Skrivelse 2018-11-16 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Månadsuppföljning oktober - Rapport 
‒ Månadsuppföljning oktober - Bilaga 1 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning oktober 2018 och 

översänder den till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga A, B.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Akten
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BUN § 81   BUN/2018:116 - 042 
 
 

Budget för barn- och utbildningsnämnden 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2018-03-21, fastställt budgetramar för åren 
2019 – 2021 (KS § 27/18). Respektive nämnd har, vid budgetdialogen i april, 
presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom 
de större utmaningar verksamheterna inom BUN:s ansvarsområde står inför. Vid 
budgetdialogen lyftes även fram vilka områden som ska prioriteras och vilka 
verksamheter som ska effektiviseras.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-06-19, § 37, godkänt förslag till budget 2019 
samt plan för ekonomin 2020-2021. Nämndens budgetförslag har behandlats av 
kommunstyrelsen 2018-10-17 och i kommunfullmäktige 2018-11-08. Enligt styrsystem 
för Lomma kommun ska nämnderna fastställa nämndsbudget. Förvaltningen har 
upprättat ett förslag till nämndsbudget 2019 för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-27, § 81 
‒ Skrivelse 2018-11-19 från förvaltningschef och ekonom 
‒ BUNs nämndsbudget 2019 
‒ BUNs nämndsbudget 2019 - Bilaga grundbelopp 
‒ BUNs nämndsbudget 2019 - Yrkande från Lärarförbundet - 2018-11-23  

 
Nämndens överläggning 
Fredrik Axelsson (M) och Lars Carlén (S) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer nämndsbudget 2019 för barn- och 

utbildningsnämnden enligt förslag. 
 
./. Bilaga A, B.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef UKF 
Akten
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BUN § 82   BUN/2018:88 - 010 
 
 

Fastställande av nämndsplan 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2018-06-16, § 55/18, behandlat 
nämndsplan för år 2019. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden fastställa sin 
nämndsplan för det kommande året. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2018-10-03 (KSAU § 146/18), 
behandlat aktuell nämndsplan, och påtalar att ”Barn- och utbildningsnämnden har – 
precis som föregående år – en nämndsplan som ligger väl i linje med intentionerna 
med kommunens styrsystem. Det finns sex mål angivna som hänför sig till förskola, 
grundskola, gymnasieskola respektive kost. Planen har tydliga mål med specificerade 
nyckeltal och målnivåer samt ett jämförande resultat sedan 2015. På detta vis är det 
tydligt när målet är uppnått, även för en utomstående som inte är insatt i målet.” 
 
I kommunfullmäktiges miljömål för år 2019 anges att ”Kommunen ska främja 
ekologiskt odlade produkter samt fairtrade” (Miljömål 4.5). Den åtgärd som knyts till 
målet är formulerad enligt följande: ”Ekologisk mat i kommunens verksamheter ska 
öka till 25% av inköpen. Kommunens mål ska justeras uppåt om nationella eller 
regionala mål angående andelen ekologisk mat i offentlig sektor ändras till ett högre 
mål än det Lomma kommun satt upp” (Åtgärd 4.5.1). Förvaltningen konstaterar att det 
nationella målet vad gäller ekologisk mat i offentlig sektor är 25 procent. 
Förvaltningen föreslår därför nämnden att anpassa aktuellt nyckeltal i nämndsplanens 
mål avseende kostverksamheten i enlighet med det nationella målet. 
 
På arbetsutskottets sammanträde 2018-11-27 (§ 82) beslutades att lämna ärendet 
vidare till nämnden utan eget ställningstagande, eftersom förvaltningen informerade 
om att ett antal mindre ändringar behövde göras i den föreslagna nämndsplanen. 
Dessa ändringar är genomförda i det förslag som nu föreläggs nämnden.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-27, § 82 
‒ Skrivelse 2018-11-16 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Nämndsplan BUN 2019 - Fastställande 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer nämndsplan för år 2019. 
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder nämndsplanen till kommunstyrelsen 

för kännedom. 
 
./.  Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef UKF 
Akten
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BUN § 83   BUN/2018:258 - 042 
 
 

Fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2019 till 
förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem 

 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med skollagen har en kommun som tar emot barn/elever från andra 
kommuner rätt till ersättning från barnets/elevens hemkommun. Kommunens budget 
för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av 
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget fastställs per 
kalenderår. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
 
I princip ska alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå. Kommunens 
val av organisationsform ska inte påverka bidragets storlek. 
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 

1. Undervisning 
2. Lärverktyg  
3. Elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och förskoleklass) 
4. Måltider 
5. Administration. För interkommunal ersättning administrationskostnad, för 

bidrag till fristående en kostnad i en schablon på 3 %. 
6. Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad) 

 
Kommunen ska kunna redovisa hur bidraget räknats ut, samt att och hur alla nämnda 
kostnader ingår (enligt bilaga Lomma kommun, bidrag och interkommunal ersättning 
2019). 
 
Tilläggsbelopp 
Ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda barn/elever och 
fastställs i varje enskilt fall, efter ansökan från den enskilda förskolan/grundskolan. 
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att bidrag till fristående och den interkommunala ersättningen 
för 2019 utgår ifrån samma belopp som resursfördelningen till kommunens egen för- 
och grundskola, förskoleklass samt fritidshem, samt att prislista fastställs dels för 
kommuner som själv uppbär föräldraavgiften, dels för kommuner där Lomma kommun 
uppbär föräldraavgiften. Beloppen är fastställda i bilaga (Lomma kommun, bidrag och 
interkommunal ersättning 2019). 
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Sedan arbetsutskottet behandlade ärendet har förvaltningen även lagt till ett andra 
beslutsförslag, att ge verksamhetschefen för grundskolan delegation att särskilt 
besluta om bidrag till varje fristående huvudman.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-27, § 83 
‒ Skrivelse 2018-12-05 från förvaltningschef och ekonom  
‒ Bidrag 2019 Interkommunal ersättning - Bilaga 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2019 fastställa bidrag 

och interkommunal ersättning till fristående förskolor, grundskolor, 
förskoleklasser och fritidshem i enlighet med förvaltningens förslag. 

‒ Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhetschefen för grundskolan delegation 
att särskilt besluta om bidrag till varje fristående huvudman där Lomma kommun 
har elever.  
 

./.  Bilaga.  
______________________ 
 
Sändlista  
Berörda kommuner 
Akten 
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BUN § 84   BUN/2018:259 - 042 
 
 

Fastställande av bidrag 2019 till enskild pedagogisk omsorg 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen 25 kapitlet 11 § ska kommunen lämna bidrag till annan enskild 
verksamhet som fått godkännande av kommunen enligt skollagen 25 kap 10 §. Enskild 
pedagogisk omsorg ska stå under tillsyn av kommunen. Kommunens beslut om 
godkännande och bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 

1. Omsorg och pedagogisk verksamhet 
2. Pedagogiskt material och utrustning 
3. Måltider 
4. Administration (en schablon på 3 %) 
5. Moms (en schablon på 6 %) 

 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg, enligt skollagen 25 kap 12 §.  
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att bidrag fastställes för 2019 enligt nedan (föregående år anges 
inom parentes). Bidraget är beräknat efter samma grunder som vid fördelning till 
kommunens egen pedagogiska omsorg.  
 
Grundbelopp, kronor: 
    
Förskola: 
Barn 1 - 5 år       134 000        (128 900) 
     
Förskoleklass: 
Förskoleklass  fritidshem       51 900            (50 200) 
 
Fritidshem: 
Skolår 1 – 3        51 900       (50 200) 
 
 
Tilläggsbelopp: 
Ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda barn/elever och 
fastställes i varje enskilt fall, efter ansökan från huvudman för den enskilda 
pedagogiska omsorgen. 
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Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-27, § 84 
‒ Skrivelse 2018-11-19 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Bidrag 2019 Enskild pedagogisk omsorg - Bilaga  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2019 fastställa bidrag 

till enskild pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Fristående pedagogisk omsorg  
Akten
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BUN § 85   BUN/2018:37 - 040 
 
 

Rapport: Intern kontroll 2018 - Ekonomiuppföljning - Slutrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll. 
 
En uppföljning av reglemente och anvisningar för intern kontroll genomfördes senast 
2017-09-20 av kommunstyrelsen. Enligt anvisningarna framgår bland annat att 
respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. 
Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att 
tillse att: 
 
‒ En organisation upprättas för den interna kontrollen 
‒ Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Internkontrollplanen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och 
rutiner som bedöms särskilt viktiga att granska. Planen har tagits fram av UKF-
förvaltningens ledningsgrupp där gemensam bedömning av adekvata 
processer/rutiner, risker och riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen har i detta arbete 
även gjort antaganden om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden. 
Ekonomiuppföljning, kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete är i 
planen utpekade som tre områden som har betydelse för elevernas och 
verksamheternas fortsatta utveckling. 
 
Uppföljning av uppföljningsområde ekonomiuppföljning har nu gjorts, jämte rapport 
för intern kontroll 2018 i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-27, § 85 
‒ Skrivelse 2018-11-12 från förvaltningschef och utredningschef 
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‒ Rapport - Intern kontroll 2018 - Delrapport III - Ekonomiuppföljning 
‒ Rapport - Intern kontroll 2018 - Slutrapport 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner delrapport avseende 

ekonomiuppföljning - intern kontroll 2018. 
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder rapport avseende intern kontroll 2018, 

till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen  
Lomma kommuns revisorer 
Akten  
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BUN § 86   BUN/2018:231 - 006 
 
 

Byte av sammanträdesdag i mars 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2018-11-06 (§ 76) beslut om nämndens 
sammanträdestider för år 2019. Nämndsammanträdet i mars fastställdes då till den 4 
mars. Den 4-5 mars ska den nya nämnden ha utbildningskonferens, och sammanträdet 
föreslås därmed istället äga rum efter konferensen, den 5 mars klockan 18:30.   
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2018-12-03 från nämndsekreterare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens mars-sammanträde flyttas, och nämnden 

sammanträder 2019-03-05, klockan 18:30.   
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 87   BUN/2018:24 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om:  
‒ Resultat från medarbetarundersökning om motivation, styrning och ledarskap, 

inom förvaltningen och i jämförelse med kommunen i stort.  
‒ Frågan om felaktigt debiterade gymnasiekostnader från Lunds kommun. Flera 

kommuner driver nu tillsammans processen gentemot Lunds kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 88    
 
 

Övrigt 
 

Ärendebeskrivning 
Lars Carlén (S) informerar om att han har varit på skolråd på Rutsborgskolan, och tar 
upp ett problem som uppmärksammats där, kopplat till användning av skolans digitala 
hjälpmedel. Svenjohan Davidson, verksamhetschef för grundskolan, besvarar 
synpunkten, och nämnden tar med sig frågan framöver.  
 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) tackar nämnden för året som gått, och de ledamöter 
och ersättare som inte fortsätter i nämnden under kommande mandatperiod blir 
avtackade med blommor. Vidare önskar ordföranden nämnd och förvaltning en god jul 
och ett gott nytt år.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
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BUN § 89   BUN/2018:43 - 600 
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-27, §§ 79-87 
‒ Skrivelse 2018-11-16: Lyftutrustning i Bjärehovshallen 
‒ Skrivelse 2018-11-18: Digitalisering i lärandet 
‒ Skrivelse 2018-11-20: Beslut om skolpeng för 2019 
‒ Anmälan om elevs frånvaro till nämnd, 2018-11-21, dnr BUN/2018:129 - 606 
‒ Anmälan om elevs frånvaro till nämnd, 2018-11-28, dnr BUN/2018:129 - 606 
‒ Anmälan om elevs frånvaro till nämnd, 2018-11-30, dnr BUN/2018:129 - 606 
‒ Kommunfullmäktige 2018-11-08, § 64: Fastställande av budget för år 2019 m.m.,  

dnr. KS/KF 2018:65 (protokollsutdrag samt bilagor återfinns på www.lomma.se) 
‒ Kommunfullmäktige 2018-11-08, § 65: Godkännande av försäljning, övertagande 

av drift samt tillhandahållande av tjänster och lokaler avseende bad- och 
idrottsanläggning, Pilängsanläggningen samt bemyndigande till kommunstyrelsen,  
dnr. KS/KF 2018:157 

‒ Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-12, § 64: Granskning av fritidsklubbarnas 
verksamhet i Lomma kommun, dnr. KFN/2018:66 - 815 

‒ Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2018-12-04,  
dnr. KS/KF 2018:344 - 113 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna och avgivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
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