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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-05-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Teams   
Tid 2021-05-04, kl. 18:30-21:14 

 
 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Thomas Eneström (S) 
Leslie Qvandrup (M) 
Jesper Wiman (M) 
Jonna Tingberg (M) 
Anita Fränninge (M) 
Denise Rydblom (C) 
Cecilia Wittrock Lindoff (M) 
Gun Larsson (L) 
Malin Stern (S) 
Marie Sand (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Helena Eneroth (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Jesper Wiman (M), §35 
ledamot 
ersätter Anna-Lena Wolfe (C), §§28–34 
ersätter Anna-Lena Wolfe (C), §35 
ledamot 
ledamot 
ersätter Malin Stern (S), §35 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Camilla Cronsjö (M) 
Ingrid Johansson (M) 
Eva Netterlid (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Svenjohan Davidsson 
Thomas Kvist 
Staffan Friberg 
Ragnar Andreé 
Helene Hurtig 
Amy Bergstrand 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef  
verksamhetschef för grundskola 
verksamhetschef för förskola 
utredningschef 
Lärarnas Riksförbund 
Lärarförbundet 
Centerpartiet 

Utses att justera Thomas Eneström (S)  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-05-06 
 
 

Paragraf  
§28-§35 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-05-04   

Paragrafer §28-§35   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-05-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-05-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN § 28    
 
 

Godkänna närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson välkomnar Amy Bergstrand (C) som ny ersättare för 
Centerpartiet i barn- och utbildningsnämnden från och med 2021-05-22. Barn- och 
utbildningsnämnden godkänner närvaro för Amy Bergstrand (C) vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-04. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner närvaro för Amy Bergstrand (C) vid 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-04. 
______________________ 
 
Sändlista 
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BUN § 29    
 
 

Förändring av föredragningsordningen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) föreslår att ärende 3 - Beslut om lokalbehovsplan 
2021 behandlas sist på dagordningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner förändring av dagordningen enligt 

följande:  
1. Val av justeringsperson 
2. Godkännande av närvarorätt 
3. Beslut om ekonomisk uppföljning 2021-01-01 - 2021-03-31 (Kvartalsrapport - 

personalredovisning) 
4. Beslut om remissvar avseende SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildande och 

utbildning 
5. Information om synpunkts- och klagomålshantering LUKAS 
6. Information från förvaltningen 
7. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 
8. Beslut om lokalbehovsplan 2021 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (14) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-05-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 30   BUN/2021:122 - 042 
 
 

Beslut om ekonomisk uppföljning 2021-01-01 - 2021-03-31 
(Kvartalsrapport - personalredovisning) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem fastställt av fullmäktige 2019-03-14 (§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 – mars och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-20, 
§ 24. 
 
Förvaltningschef Martin Persson redogör för ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-04, 

§24  
‒ Kvartalsrapport 2021 
‒  Sifferbilaga, utfall januari-mars 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvartalsrapport för 2021, och 

översänder den till kommunstyrelsen. 
  

./. Bilaga A, B. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 31   BUN/2021:115 - 611 
 
 

Beslut om remissvar avseende SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildande 
och utbildning 

 
 

Ärendebeskrivning  
Lomma kommun har fått i uppdrag att ge ett remissvar på Skolbibliotek för bildning 
och utbildning (SOU 2021:3). Lomma kommun ger ett sammanfattat svar från barn- 
och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Det är kultur- och 
fritidsnämnden i Lomma kommun som ansvar för skolbiblioteksverksamheten. I 
remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet.  
 
Betänkandet lyfter tre viktiga punkter; rektors ansvar, skolbibliotek ska vara 
organiserad inom egna skolenheten och att skolbibliotekarien har en central 
betydelse.   
I Lomma kommun är folk- och skolbiblioteksverksamheten organiserad som en enhet. 
Detta samarbete kan ge stora fördelar kring rekrytering av bibliotekarier, enklare 
rutiner kring inköp av medier och hantering av statliga inköpsstödet, bättre 
samordning i utformande av skolbiblioteksplaner t ex kring läsfrämjande och MIK, ett 
större samarbete mellan bibliotekschefer och rektorer i ledningen av skolbiblioteken. 
Möjligheten för denna organisering av verksamheten borde finnas inskriven i 
förslaget.  
 
Genom skolbiblioteksplanen och kontinuerligt uppföljning- och utvärdering bör 
skolbiblioteket bli en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Dialogen om 
biblioteksplanen bidrar till att biblioteket blir allas angelägenhet. Samarbetet mellan 
skolbibliotekarier och lärare är en förutsättning för att skolbibliotekets verksamhet ska 
kunna användas som en del i undervisningen. Arbetet med medie- och 
informationskunnighet behöver stärkas på många skolor, utbildade skolbibliotekarier 
har potential att utgöra en nyckelroll i detta sammanhang. Dessutom behöver 
skolbiblioteken i större utsträckning nyttjas för att stärka elevers digitala kompetens. 
 
Samråd 
Vid beredning av remissvar på SOU 2021:3 skolbibliotek för bildning och utbildning har 
förvaltningen samrått med kultur- och fritid 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-20, 
§ 26. 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (14) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-05-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-20, 

§26 
‒ Remissvar 2021-04-13 Lomma kommun gällande SOU 2021:3 skolbibliotek för 

bildning och utbildning 
‒ Information om remissvar SOU 2021:3 skolbibliotek för bildning och utbildning 
‒ SOU 2021:3 skolbibliotek för bildning och utbildning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 

remissvar över SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
 
./.  Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Regeringskansliet 
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BUN § 32   BUN/2021:141 
 
 

Information om synpunkts- och klagomålshantering LUKAS 

 
 

Ärendebeskrivning 
Nämndsekreterare Filippa Bokelid informerar om att uppföljning av synpunkts- och 
klagomålshantering LUKAS i framtiden kommer göras i samband med bokslut och 
delårsbokslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 33   BUN/2021:83 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om att han kommer avsluta sin tjänst som 
förvaltningschef i oktober 2021, ett konsultbolag har påbörjat rekrytering och 
förhoppningsvis kan ny förvaltningschef tillträda snarast. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 34   BUN/2021:37 
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-20, §§  
‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 §22 - Avstämning av 

tillväxtpost 2021 
‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 §23 - Fastställande av 

budgetförutsättningar och ramar 2022–2025 samt mål enligt god ekonomisk 
hushållning 

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 §24 – Hemställan från kultur- 
och fritidsnämnden om investeringsmedel för anläggande av basketplan på 
Borgeby IP 

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 30 – Förslag till satsning på 
trygghetsskapande åtgärder 2021–2024 och ianspråktagande av avsatta resurser 
för att stärka nämnderna i deras arbete med satsning på trygghetsskapande 
åtgärder 

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03.24, § 31 - Beslut om internremiss 
Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021–2028 

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §71 - Beslut 
om att skicka plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i 
Lomma kommun på remiss 

‒ Remiss från utbildningsdepartementet SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och 
utbildning 

‒ Skrivelse från skolinspektionen 2021-04-28 (Dnr 2021:855): Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Flyinge Hästsportsgymnasium 
i Lunds kommun 

‒ Skrivelse 2021-04-30 från anställda på Bildrike förskola 
‒ Skrivelse från vårdnadshavare 2021-05-04 avseende beslut om Bildrike förskola i 

lokalbehovsplan 
‒ Skrivelse från vårdnadshavare 2021-05-03 avseende beslut om Bildrike förskola i 

lokalbehovsplan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av inkomna och avgivna 

skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 35   BUN/2021:60 - 010 
 
 

Beslut om lokalbehovsplan 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av 
verksamhetslokaler med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. 
Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som förordas 
och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som anges. 
 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar som 
påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under våren. 
Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen omfattar perioden 2021 
– 2031. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sin uppföljning av lokalbehovsplanen 2020 gjort 
en genomgång av kommande års lokalbehov inom samtliga områden. 
Kommunfullmäktigen har fattat beslut om att allokera investeringsmedel till samtliga 
projekt där barn- och utbildningsnämnden uttryckt lokalbehov. 
 
Verksamheterna analyserar kontinuerligt behovet av att anpassa sina 
verksamhetslokaler i syfte att ytterligare kunna förädla barns och elevers utveckling 
och utbildningsresultat. Behoven avser även personalens arbetsmiljö och rektorernas 
planeringsförutsättningar. De analyser som verksamheterna gör tar sin utgångspunkt i 
elevernas utbildningsmiljö, trygghet och studiero. Detta innebär att faktorer som 
antalet elever i grupper och klasser samt möjligheten att bedriva likvärdig 
undervisning i alla kommunens förskolor och grundskolor analyseras. Med 
utgångspunkt i dessa analyser redovisar förvaltning aktuella anpassningsbehov i 
lokalbehovsplanen 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-20, 
§25.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är genomförd. I analysen har barnperspektivet beaktats med 
utgångspunkt i tidigare erfarenheter avseende avveckling av verksamhetslokaler. 

 
Samråd 
Samråd har ägt rum med: 
Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF). 
Förvaltningsspecifik samverkansgrupp (UKF - samverkan). 
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Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-20, 
§ 25. 

Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning av ärendet lämnar verksamhetschef för förskola Thomas 
Kvist en redogörelse. 

 
Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

 
Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt 
följande ändring:  
‒ Att ingen förskola läggs ner i den södra kommundelen. 
 
I det fallet att det Thomas Eneströms (S) ändringsyrkande inte bifalls yrkar Thomas 
Eneström (S) att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg: 
‒ Att vårdnadshavarna till barnen på Bildrike bereds möjlighet att söka andra 

enheter i kommunen. 
 
Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt 
följande tillägg:  
‒ Att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma vid höstens uppföljning av 

lokalbehovsplanen med en utvecklad plan för hur platsöverskottet ska hanteras - 
med sikte på beslut när lokalbehovsplanen behandlas våren 2022. 

 
Lena Wahlgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Marie Sand (S) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) yrkanden.  
 
Åsa Undrén Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Fredrik Axelsson att ställa 
arbetsutskottets förslag till beslut mot Thomas Eneströms ändringsyrkande. Därefter 
kommer proposition att ställas på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms första 
tilläggsyrkanden i fall det att Thomas Eneströms ändringsyrkande inte bifalls och 
slutligen avser ordförande att ställa proposition på bifall respektive avslag på Thomas 
Eneströms andra tilläggsyrkande.  

 
Propositionsordningen godkänns. 
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Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på första och andra 
strecksatsen i arbetsutskottets förslag till beslut och därefter ställs den tredje 
strecksatsen gällande förslag till beslut om att avveckla enhet Bildrike inom 
förskoleverksamheten i södra kommundelen i enlighet med valt alternativ i 
lokalbehovsplanen mot Thomas Eneströms ändringsyrkande, och därefter ställs 
proposition på fjärde strecksatsen.  
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms 
tilläggsyrkande om att vårdnadshavarna till barnen på Bildrike bereds möjlighet att 
söka andra enheter i kommunen, varefter barn- och utbildningsnämnden bifaller 
detsamma. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms 
tilläggsyrkande om att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma vid höstens 
uppföljning av lokalbehovsplanen med en utvecklad plan för hur platsöverskottet ska 
hanteras - med sikte på beslut när lokalbehovsplanen behandlas våren 2022, varefter 
barn- och utbildningsnämnden bifaller detsamma.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-20, 

§25 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-20, § 

25 
‒ Lokalbehovsplan 2021. 
‒ Barnkonsekvensanalys. 
‒ Förstudieoffert för Trollets förskola 
‒ Barnkonsekvensanalys 
‒ Barnkonsekvensanalys bilaga Riskbedömning och handlingsplan 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återkalla behovet av planerade 

förskolan – 8 avdelningar – i norra kommundelen 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutat att vidtar åtgärder för förbättring av 

lärmiljön vid Trollets förskola – 7 avdelningar. 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla enhet Bildrike inom 

förskoleverksamheten i södra kommundelen i enlighet med valt alternativ i 
lokalbehovsplan. 

‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavarna till barnen på Bildrike 
bereds möjlighet att söka andra enheter i kommunen. 

‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutat att lokalbehovsplanen översändes till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma vid höstens uppföljning av lokalbehovsplanen med en utvecklad plan 
för hur platsöverskottet ska hanteras - med sikte på beslut när lokalbehovsplanen 
behandlas våren 2022. 

 
./. Bilaga A, B, C, D. 

 
Reservation 
Thomas Eneström (S) och Marie Sand (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet att 
avveckla enhet Bildrike i den södra kommundelen till förmån Thomas Eneströms 
yrkande. 
 

./. Bilaga E. 
 
Helena Eneroth (FB) reserverar sig mot beslutet i sin helhet. 

 
Protokollsanteckning 
Gun Larsson (L) vill föra till protokollet att vi Liberalerna vill ha tätare uppföljningar och 
en ökad transparens om vad som är på gång i god tid. Vi behöver få information om 
det aktuella barn och elevantal inför varje termin. 
 
Jäv 
På grund av jäv har inte Jesper Wiman, Malin Stern, Denise Rydblom deltagit i 
handläggningen av ärendet.  
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
UKF 
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