
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2021-09-28, kl. 18:30-20:33 

Ajournering: 19:36-19:44 
 

 

Beslutande Se bifogad närvarolista på sida 3. 
 

Övriga deltagare Se bifogad närvarolista på sida 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Digital signering, 2021-10-05 
 
 
 
 

Paragraf  
§57-§67 

Underskrifter    

 Sekreterare Filippa Bokelid 
    

 Ordförande Fredrik Axelsson 
   

 
 

 Justerande  Thomas Eneström 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-09-28   

Paragrafer §57-§67   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-10-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2000-10-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid 
 

Anslaget har signerats digitalt  

 

 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

Närvarolista 
 
Beslutande Fredrik Axelsson (M) ordförande 

Lena Wahlgren (M) 1:e vice ordförande  
Thomas Eneström (S) 2:e vice ordförande 
Leslie Qvandrup (M) ledamot 
Jesper Wiman (M) ledamot 
Anita Fränninge (M) ledamot 
Denise Rydblom (C) ledamot 
Gun Larsson (L) ledamot 
Jonna Tingberg (M) ersätter Malin Stern (S) ledamot 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) ledamot 
Amanda Tetzlaff Ljung (FB) ersätter Helena Eneroth (FB) ledamot  
 

Övriga deltagare Cecilia Wittrock-Lindoff (M) ersättare  
Camilla Cronsjö (M) ersättare 
Ingrid Johansson (M) ersättare 
Amy Bergstrand (C) ersättare 
Pär Tufvesson (L) ersättare 
Natalia Engstedt (SD) ersättare 
 
Filippa Bokelid, nämndsekreterare 
Martin Persson, förvaltningschef 
Kristina Liljenström, administrativ chef 
Karolina Jensen, driftchef 
Thomas Ladö, kvalitets- och utvecklingsledare 
Ragnar Andreé, Lärarnas Riksförbund 
Helen Hurtig, Skolförbundet 
Marcus Magnusson, Moderaterna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
BUN § 57    
 
 

Förändring av föredragningsordningen 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) föreslår att ärende övrigt behandlas sist på 
föredragningsordningen. 

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

enligt följande:  
1. Val av justeringsperson 
2. Information om trafiksäkerhetsarbetet vid förskolor och grundskolor i 

Lomma kommun 
3. Information om anmälningar om kränkande behandling - VT 2021 – 

Missiv 
4. Beslut om delårsrapport 2021 (Perioden 2021-01-01 - 2021-08-31) 
5. Beslut om uppföljning - LUKAS 2021-01-01 - 2021-08-31 
6. Beslut om anpassning av tillämpningsföreskrifter för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg 
7. Beslut om yttrande över Lomma kommuns översiktsplan 2020 – 

Utställning 
8. Information från förvaltningen 
9. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 
10. Övrigt 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 58    
 
 

Beslut om godkännande av närvaro 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson välkomnar Marcus Magnusson (M) som ny ersättare för 
Moderaterna i barn- och utbildningsnämnden från och med 2021-10-15. Barn- och 
utbildningsnämnden godkänner närvaro för Marcus Magnusson (M) vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-28. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner närvaro för Marcus Magnusson 

(M) vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-28.  
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 59   BUN/2021:114 
 
 

Information om trafiksäkerhetsarbetet vid förskolor och grundskolor i 
Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Driftchef Karolina Jensen är inbjuden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
för att informera om trafiksäkerhetsarbetet vid förskolor och grundskolor i Lomma 
kommun.  
 
‒ Mål för trafiksäkerhetsåtgärder 
‒ Utgångspunkter vid val av åtgärder 
‒ Trafiksäkerhetsplan och cykelplan 
‒ Färdiga projekt- Tolvevägen, hastighetssäkrade passager, min smarta väg till 

skolan, 
‒ Kampanjer/ samverkan, trafiksäkerhetsrådet 
‒ Projekt som är på gång där man kan ta hänsyn till trafiksäkerhetsarbetet redan 

under bebyggande samt när projekten står klara, idrottshall Rutsborg, Skola inom 
pilängsområdet, Bjärehovsskolan, Grundsärskolan vid Karstorp, mobilitetsveckan, 
cykeldagen 

‒ Min smarta väg till skolan, pågår hela läsåret 2021/2022 involvera eleverna i 
projektet 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 60   BUN/2021:210 - 606 
 
 

Redovisning: Anmälningar om kränkande behandling - VT 2021 - Missiv 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska rektor underrätta huvudmannen om kränkande 
behandling av barn eller elever förekommit vid en skola eller förskola. 
Förvaltningen sammanställer varje termin de anmälningar som gjorts avseende 
upplevd kränkande behandling i för- och grundskolan till huvudmannen/förvaltningen. 
Förvaltningen har sammanställt aktuella anmälningar avseende vårterminen 2021. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, 
§53. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-

09-21, §53 
‒ Skrivelse 2021-09-08 från förvaltningschef och kvalitets- och 
‒ utvecklingsledare 
‒ Anmälningar om kränkande behandling - VT 2021 – Rapport 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande, redovisningen 

avseende anmälningar om upplevd kränkande behandling VT 2021 till 
handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 61   BUN/2021:122 - 042 
 
 

Beslut om delårsrapport 2021 (Perioden 2021-01-01 - 2021-08-31) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, 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 nämndnivå, 
kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp 
helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – augusti och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Förvaltningschef Martin Persson och administrativ chef Kristina Liljenström redogör 
för ärendet.  
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, 
§54. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, 

§54 
‒ Skrivelse 2021-09-16 från ekonom och förvaltningschef  
‒ Delårsrapport 2021 barn- och utbildningsnämnden 
‒ Sifferbilaga, utfall januari-augusti 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2021, och 

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

______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
Kommunstyrelsen



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 62   BUN/2021:141 - 000 
 
 

Beslut om uppföljning -LUKAS 2021-01-01 - 2021-08-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service 
finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar 
kommuninvånarna avge synpunkter".  
 
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon 
samlas de upp av Kontaktcenter (KC), registreras i den gemensamma databasen 
Barium, kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. 
 
Om synpunkten kräver svar från en tjänsteman gäller följande;  
‒  Kontaktcenter utser tjänsteman som ska besvara ärendet  
‒  Tjänsteman får mail från Barium om att de har en synpunkt att besvara  
‒  Tjänsteman har tre dagar på sig att besvara synpunkten. Det finns en 

automatgenerad signatur i systemet där det framgår namn, titel och förvaltning  
‒  Om ärendet inte besvaras i tid får närmsta chef ett mail om att det finns 

obesvarade ärenden  
‒  När tjänsteman besvarat och klarmarkerat synpunkten i Barium får Kontaktcenter 

uppgiften att publicerat svaret på hemsidan  
 

Varje synpunkt har ett kommentarsfält kopplat till sig där andra invånare har möjlighet 
att kommentera. I de fall kommentaren har en tydlig frågeställning ska kommentaren 
behandlas på samma sätt som en synpunkt och besvaras inom tre dagar. 
 
Under perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 har det inkommit 16 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, §55. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, 

§55 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2021-01-01 – 

2021-08-31 
‒ Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 62 (fort.)  BUN/2021:141 - 000 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 63   BUN/2021:213 - 600 
 
 

Beslut om anpassning av tillämpningsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

 
 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid gör årligen en översyn av 
tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet med 
översynen är att göra eventuella förtydliganden, anpassningar samt att utveckla 
aktuella rutiner. 
 
I föreliggande förslag föreslår förvaltningen anpassningar enligt. 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, §56. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, § 

56 
‒ Skrivelse 2021-09-21 från förvaltningschef och administrativ chef  
‒ Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagna anpassningar i 

tillämpningsföreskrifterna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 
enligt bilaga, att gälla från 2022-01-01. 

 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 64   BUN/2021:199 - 010 
 
 

Beslut om yttrande över Lomma kommuns översiktsplan 2020 - 
Utställning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur svenska kommuner ska arbeta med fysisk 
planering. Enligt PBL 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange hur kommunen vill använda, 
utveckla och bevara den fysiska miljön. I Lomma kommun har en översiktsplan hittills 
tagits fram vart 10:e år. Detta tidsintervall har bedömts som rimligt med hänsyn till 
arbetets omfattning och kraven på att ha en aktuell plan. 
 
Förslag till översiktsplan 2020 för Lomma kommun är utställt. Under 
utställningsperioden ges möjlighet att lämna synpunkter på upprättat förslag. Planen 
är utställd för granskning under perioden 2021-08-01 – 2021-10-01. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, 
§57. 

Överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
enligt förvaltningens förslag men med tillägget att yttrandet revideras enligt nedan: 
”Förvaltningen understryker betydelsen av att mark för offentlig service så som 
förskola och grundskola avsätts när utbyggnadsområden av den storleken som 
Bjärreds vångar och andra områden planeras.” 
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, 

§57  
‒ Skrivelse 2021-09-07 från förvaltningschef och utredningschef   
‒ Yttrande över översiktsplan 2020 för Lomma kommun  
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – Följebrev 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – Granskningsförslag 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – Samrådsredogörelse 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – MBK 

 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
BUN § 64 (fort.)  BUN/2021:199 - 010 

 
Barn- och utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande över förslag till översiktsplan 

2020 för Lomma kommun enligt bilaga till kommunstyrelsen med nämndens 
tillägg. 

 
./.  Bilaga.  
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 65   BUN/2021:83 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om:  
‒  Skolinspektionens granskning av verksamheterna med fokus på kvalitetsarbetet 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 66   BUN/2021:37 
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-21, 

§§51-62 
‒ Protokollsutdrag från revisonen 2021-08-17 §6 – Granskning av 

kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
‒ Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-09-16 §72 – Etablering av 

gymnasieskola i Lomma kommun 
‒ Beslut från Skolverket 2021-04-23 Beslut om särskild variant vid Flyinge 

Hästsportsgymnasium, fristående gymnasieskola i Lunds kommun 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden i Ystad kommun 

2021-08-26 §113 - Avseende revidering av barn- och elevresursen 2021 på 
grund av lönerevision 

‒ Skrivelse från Skolinspektionen 2021-09-02 (dnr 2021:997) - Ansökan om 
godkännande som huvudman för särskild variant av 
naturvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan Flyinge 
Hästsportsgymnasium i Lunds kommun 

‒ Skrivelse från Skolinspektionen 2021-09-02 (dnr 2021:763) - Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Consensum Lund i 
Lunds kommun 

‒ Skrivelse från Skolinspektionen 2021-09-17 (dnr 2021:586) - Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Amerikanska 
gymnasiet Malmö i Malmö kommun 

‒ Skrivelse från Skolinspektionen 2021-09-17 (dnr 2021:796) - Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Gymnasieskolan 
Gripen i Malmö kommun 

‒ Skrivelse från Skolinspektionen 2021-09-21 (dnr 2021:819) - Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Sveriges ridgymnasium 
Malmö i Malmö kommun 

‒ Skrivelse från Skolinspektionen 2021-09-21 (dnr 2021:659) - Ansökan om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Drottning blankas 
Gymnasieskola Malmö City i Malmö kommun 

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

avgivna skrivelser. 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (16) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-09-28 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 67    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson informerar om Lärstämma 2021 som planeras hållas 
2021-11-16, 09:00-15:00. 
 
Ordförande Fredrik Axelsson informerar även om kommunstyrelsens planerade beslut 
om riktat mål från KF till nämnden 2022-verksamheten ska kännetecknas av en 
hälsosam prestationsmiljö. 
 
Ordförande Fredrik Axelsson tillsammans med vice ordförande Lena Wahlgren och 
andra vice ordförande Thomas Eneström tillsammans med resterande förtroendevalda 
i nämnden tackar av förvaltningschef Martin Persson. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
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