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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 3 (13)

2018-01-30

BUN § 1

BUN/2017:314 - 042

Preliminär bokslutsinformation

Ärendebeskrivning
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde föredrar Ekonom Magnus Lindvall
och förvaltningschef Martin Persson preliminär bokslutsinformation för 2017 för barnoch utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 2

s. 4 (13)

2018-01-30

BUN/2018:1 - 012

Information avseende vidareutveckling av det systematiska
kvalitetsarbetet 2018
Ärendebeskrivning
I och med skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, har kravet på systematiskt
kvalitetsarbete förstärkts. Varje huvudman, rektor och förskolechef ansvarar för att
systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen i förhållande till nationella
mål, krav och riktlinjer.
Det systematiska kvalitetsarbetet är motorn i all utveckling inom förskola,
förskoleklass, grundskola och fritidshem. Olika slags kvalitetsindikatorer används som
verktyg att sätta rätt prioriteringar på såväl ekonomiska resurser som pedagogiska
kompetensutvecklingsinsatser. Det viktigaste syftet med kvalitetsarbetet är att ge
huvudman, förskolechef, rektor och pedagogisk personal ett underlag för att komma
tillrätta med de brister som finns i verksamheten samt att ta tillvara det som redan
fungerar bra.
Idag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i Lomma kommun och 2018 sker en
vidareutveckling på både huvudmannanivå och enhetsnivå med fokus på ökad
likvärdighet och systematisk analys. Syftet är att alla förskole- och skolenheter
systematiskt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de
nationella och prioriterade kommunala målen och utifrån det planera och utveckla
utbildningen.
Nämndens handläggning
Kvalitets- och utvecklingsledare Thomas Ladö föredrar information om det
systematiska kvalitetsarbetet år 2018 för nämnden.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-01-08 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare
‒ Skrivelse: Vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 2018
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-16 § 7
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande, information om
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2018, till handlingarna.
______________________

Sändlista
Akten
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 3

s. 5 (13)

2018-01-30

BUN/2017:166 - 040

Rapport avseende intern kontroll 2017

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern
kontroll.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reviderat
reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23
§ 151 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Av 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 regler och anvisningar antas för den interna
kontrollen samt att en organisation ska upprättas för den interna kontrollen.
I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för
internkontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande
natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet
ska säkerställa att följande mål uppnås:
-Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
-Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
-Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Specifika områden för intern kontroll 2017
Arbetsmiljö och lönesättning har bedömts vara två områden som har betydelse
avseende att förstärka verksamheternas attraktivitet ytterligare.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-12-12 från förvaltningschef och utredningschef
‒ Rapport: Uppföljning intern kontroll 2017 - Barn- och utbildningsnämnden
‒ Bilaga: Sjukfrånvaro inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter
‒ Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-16 § 3

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 6 (13)

2018-01-30

§ 3 (forts.)

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende
intern kontroll 2017 till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
Akten
Kommunstyrelsen
Lomma kommuns revisorer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 4

s. 7 (13)

2018-01-30

BUN/2017:194 - 002

Förslag till anpassning av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning
Ärendebeskrivning
Strukturen i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning innebär att de
ärenden som delegeras till verksamheterna delegeras till förvaltningschefen. I
förvaltningschefens vidaredelegationsordning vidaredelegeras sedan beslutsrätten till
olika beslutsfattare i organisationen. Förvaltningen har noterat att beslutanderätten
enligt delegationsordningen i vissa fall delegeras direkt till beslutsfattare i
organisationen och föreslår därför att detta korrigeras. Aktuella beslutspunkter är
3:20, 3:21 samt 4:5. Förvaltningen föreslår nämnden att beslutanderätten delegeras
till förvaltningschefen.
Förvaltningen föreslår även att lydelsen i 4:9 ändras då beslutet inte avser inskrivning
utan tillhörighet till gymnasiesärskolan. Lydelsen i 5:1 föreslås ändras till mottagande
av ansökan till introduktionsprogram, då kommunen inte antar elever. Förvaltningens
förslag till ändring enligt ovan redovisas i bifogad delegationsordning. Aktuella
ändringar föreslås träda i kraft 2018-03-01.
Förvaltningen informerar även nämnden om justeringar som har gjorts i
förvaltningschefens vidaredelegationsordning.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-01-08 från förvaltningschef och utredningschef
‒ Förslag: anpassning av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
‒ Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-16 § 4
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens delegationsordning
revideras i enlighet med förslag.
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
träder i kraft 2018-03-01.
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande informationen om
anpassningar i vidaredelegationsordningen för förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid – skola/förskola till handlingarna.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
Akten
Truman
Förvaltningschef
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 5

s. 8 (13)

2018-01-30

BUN/2017:368 - 109

Förslag till tidsplan för nämndens verksamhetsuppföljning
Ärendebeskrivning
Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer
löpande till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för att informera om
verksamhetens ekonomiska hushållning, attraktivitet i förhållande till personal, elever
och medborgare samt kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att i dialog granska
huruvida verksamheten lever upp till nämndsmålen och i övrigt diskutera
förutsättningar, utmaningar och goda exempel. Verksamheterna som besöker
arbetsutskottet är resurs- och lärcentrum, kostenheten samt Lomma kommuns
förskolor- och grundskolor.
Tidigare grupperades kommunens förskolor- och skolor i så kallade skolområden där
förskolechefer och rektorer för respektive skolområde tillsammans besökte
arbetsutskottets sammanträden. 2017-08-01 infördes emellertid en ny
organisationsstruktur inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKFförvaltningen). Med anledning av den nya organisationen har förvaltningen tagit fram
ett förslag till ny struktur och tidsplan för verksamheternas besök i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Vid utarbetningen av förslaget har förvaltningen utgått från nationella mål, barn- och
utbildningsnämndens nämndsmål samt UKF-förvaltningens verksamhetsplan då ett av
syftena med uppföljningarna är att granska verksamheternas måluppfyllelse.
Ambitionen har varit att verksamheterna vid besöken i arbetsutskottet ska ha aktuella
och utvärderade resultat att redovisa.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-01-09 från förvaltningschef och nämndsekreterare.
‒ Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-16 § 5.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämndens godkänner förslag till ny struktur och tidsplan för
verksamhetsbesöken i arbetsutskottet i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
Akten
Förvaltningschef
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Utdragsbestyrkande
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s. 9 (13)

2018-01-30

BUN/2018:2 - 030

Förslag till personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Begreppet personuppgiftsansvarig i personuppgiftslagen (PUL) avser den som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling
av personuppgifter. För kommuner innebär denna definition att varje nämnd är
personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
Den personuppgiftsansvarige kan förordna ett personuppgiftsombud, vilket
självständigt skall se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på
ett korrekt och lagligt sätt.
I PUL §§ 38 – 40 finns bestämmelser om personuppgiftsombudets uppgifter. Ombudet
kan vara en anställd hos den personuppgiftsansvarige som inte har en alltför
underordnad ställning eftersom ombudets självständighet då blir svår att upprätthålla.
Ombudet skall också ha tillräckliga kvalifikationer och kunskaper för att fullgöra sin
uppgift.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat förordna kommunikations- och
pedagogikutvecklare Fredrik Hedström som personuppgiftsombud. Fredrik Hedström
har avslutat sin anställning i Lomma kommun. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid föreslår att administrativ chef Kristina Liljenström förordnas som
personuppgiftsombud, från och med 2018-02-01.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-01-08 från förvaltningschef och administrativ chef
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-16 § 6
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse administrativ chef Kristina
Liljenström till personuppgiftsombud för nämnden från och med 2017-02-01.
______________________
Sändlista
Akten
Administrativ chef

Utdragsbestyrkande
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s. 10 (13)

2018-01-30

BUN/2017:170 - 010

Diskussion om förskolelokaler i norra kommundelen
Ärendebeskrivning
Majas förskola i Borgeby bedriver verksamhet i temporära lokaler. De lokaler där
verksamheten bedrivs har tillfälligt bygglov. Bygglovstiden löper ut i februari 2018.
Förskolans lokaler omfattar fyra avdelningar. Förvaltningen har noterat att två av
förskolans avdelningar nyttjas. Detta innebär ett lokalöverskott motsvarande två
avdelningar. Då förskolan endast bedrivs i två avdelningar är verksamheten sårbar på
ett sätt som påverkar arbetsmiljön negativt.
Emils förskola har bygglov till våren 2021. Förskolan har endast två avdelningar och
bedöms därför också vara sårbar. Även i Emils förskola påverkas arbetsmiljön som en
följd av att förskolan har få avdelningar.
Nämnden har i Lokalbehovsplan 2017 sett behov av utbyggnad av förskolor för att
tillgodose förskolans platsbehov i norra kommundelen. För att tillgodose lokalbehov
till dess att de nya lokalerna är färdigställda har bygglov sökts och beviljats för de
tillfälliga paviljonger som nu används. Förvaltningen utgår i sin verksamhetsplanering
från att ny förskola i norra kommundelen tas i drift under 2021, i enlighet med barnoch utbildningsnämndens lokalbehovsplan, och att denna förskola bland annat
rymmer den förskoleverksamheten som för närvarande bedrivs i Majas och Emils
förskola. Den nya förskolan bedöms skapa en driftsstabilitet som ger positiva
återverkningar på arbetsmiljön.
I avvaktan på att ny förskola tas i drift bedrivs därför förskoleverksamheten i Majas
förskola i två avdelningar och förskoleverksamheten i Emils förskola i två avdelningar.
De två avdelningar som inte nyttjas i Majas förskola återlämnas snarast.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-01-09 från förvaltningschef och verksamhetschef förskola
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-16 § 1
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén informerar om preliminära planer avseende
förskolelokaler i norra kommundelen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande
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2018-01-30

BUN § 8

BUN/2018:23.611

Information om Bjärehovskolan
Ärendebeskrivning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-10-03 prognostiserades
nämnden ha en negativ budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor vid årets slut. Vid
sammanträdet 2017-11-07 prognostiserades nämnden ha en negativ budgetavvikelse
om 7,3 miljoner kronor vid årets slut. Förvaltningens åtgärder för att nå ett bokslut i
balans inbegrep bland annat åtstramningar av det centrala resursstödet och en
restriktiv extern vikariesättning med särskild vakansprövning.
Vid nämndssammanträdet 2018-01-30 prognostiseras nämnden sammanlagt ha ett
underskott om 4,7 miljoner kronor i 2017 års bokslut varav Bjärehovskolans
underskott prognostiseras till 4,3 miljoner kronor.
Förvaltningens åtgärdsprogram har lett till särskild oro bland elever och
vårdnadshavare på Bjärehovskolan och vid nämndens sammanträde lämnar
förvaltningschef Martin Persson en redogörelse för ett samrådsmöte som hölls den
2018-01-15 med vårdnadshavare till elever på Bjärehovskolan. På samrådsmötet fick
vårdnadshavarna information om planerade åtgärder och anpassningar för att
Bjärehovskolan ska uppfylla budgetmålen för året 2018. Vårdnadshavarna fick också
tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter till förvaltningsledningen.
Nämndens överläggning
Lena Wahlgren (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden, mot bakgrund av den
uppkomna situationen på Bjärehovskolan, ska ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra en granskning av Bjärehovskolan med fokus på det nationella uppdraget,
skolkulturen, ledningsprocessen och ekonomistyrning.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition om bifall respektive avslag på
yrkandet varefter han finner att nämnden bifallit yrkandet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
‒ Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en
granskning av Bjärehovskolan med fokus på det nationella uppdraget,
skolkulturen, ledningsprocessen och ekonomistyrning.
______________________
Sändlista
Akten
Förvaltningschef
Rektor Bjärehovskolan
Utdragsbestyrkande
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2018-01-30

BUN § 9

BUN/2018:24.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Utredningschef Staffan Friberg informerar om förvaltningens ärendeplanering för
barn- och utbildningsnämnden för 2018 samt om datumet för årets Lärstämma, vilken
planeras att hållas 2018-10-11.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande
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BUN § 10

s. 13 (13)

2018-01-30

BUN/2018:42 - 600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-16 §§ 1-9
Skolinspektionen 2018-01-12: Uppföljningsbeslut att avsluta kvalitetsgranskning av
Förskolans värdegrundsarbete vid Slåtterängens förskola i Lomma kommun. Dnr.
2017:302.714
Brev från morföräldrar 2017-05-17: Avseende barnbarns skolsituation på
Bjärehovskolan. Dnr 2017:312.606
Brev från föräldrar 2017-10-16: Avseende flytt av dotter från Bjärehovskolan. Dnr.
2017:312.606
Mail från föräldrar 2017-10-23: Avseende önskan om återkoppling på skrivelse till
barn- och utbildningsnämnden. Dnr. 2017:312.606.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 2017-12-19: Svar på skrivelsen
angående elev som valt att avsluta sin skolgång på Bjärehovskolan. Dnr. 2017:312.606
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
Protokollsanteckning
Lars Carlén (S) får antecknat i protokollet att han finner det anmärkningsvärt att vissa
av de inkomna skrivelserna anmäls till nämnden lång tid efter att de inkommit till
myndigheten.
______________________
Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande

