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ANSLAG/BEVIS 
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BUN AU § 41    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) lyfter in följande två ärenden på dagordningen: 
‒ Förslag till utredningsuppdrag – Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i 

Lomma kommun 
‒ Lärstämma 2019  
 
Fredrik Axelsson (M) föreslår att ärendena behandlas efter ärendet "Övrigt".  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan enligt 

följande: 
 

1. Val av justeringsperson 
2. Ändring av föredragningslistan 
3. Verksamhetsuppföljning: Fladängskolan 
4. Ekonomisk uppföljning 2019-01-01 – 2019-05-31 
5. Information om enkäter – Förskolebarometern och Miljö för lärande och 

utveckling i fritidshem och grundskola 
6. Förslag till budget 2020 och ekonomisk planering för åren 2021-2023 
7. Förslag till investeringsbudget år 2020-2023 och plan för investeringar 2024-

2027 
8. Förslag till nämndsplan 2020 
9. Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering LUKAS – 2019-01-01 – 

2019-04-30 
10. Information från förvaltningen 
11. Övrigt 
12. Förslag till utredningsuppdrag – Förutsättningar för en framtida gymnasieskola 

i Lomma kommun 
13. Lärstämma 2019 

______________________ 
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BUN AU § 42   BUN/2019:12 - 012  
 
 

Verksamhetsuppföljning: Fladängskolan 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bjudit in ledningen för 
Fladängskolan för att informera om verksamheten. Jonas Hällström, rektor, informerar 
om: 
‒ Ekonomisk analys – helårsprognos, sjuklönekostnad och personalomsättning.  
‒ Uppföljning och analys av nämndsmål kopplade till meritvärde, upplevd trygghet 

och inflytande. 
‒ Skolenhetens framgångsfaktorer och utvecklingsområden.   
‒ Skolenhetens mål för läsåret 2019/2020. 
‒ Analys av skolenhetens attraktivitet och kompetensförsörjning.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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BUN AU § 43   BUN/2019:124 - 042  
 
 

Ekonomisk uppföljning 2019-01-01 – 2019-05-31 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen ska redovisa ekonomisk uppföljning för perioden 1/1 – 31/5 för 
arbetsutskottet och nämnden, och sedan översända uppföljningen till 
kommunstyrelsen. Då den ekonomiska perioden ännu inte är avslutad blir materialet 
inte färdigt förrän inför nämndsammanträdet den 11/6.  
 
Magnus Lindvall, ekonom, informerar om tidsplanen för den ekonomiska 
uppföljningen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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BUN AU § 44   BUN/2019:150 - 010 
 
 

Information om enkäter – Förskolebarometern och Miljö för lärande 
och utveckling i fritidshem och grundskola 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid genomför kontinuerligt de 
kommunövergripande enkätundersökningarna Förskolebarometern och Miljö för 
lärande och utveckling i grundskola respektive fritidshemmet. Enkäterna är ett 
kvantitativt dataunderlag som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet både på 
enhets- och på huvudmannanivå. Undersökningarna omfattar totalt tre rapporter: 
 
‒ Rapport: Förskolebarometern 2019 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling – Grundskolan läsåret 2018 – 2019 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling – Fritidshemmet läsåret 2018 – 2019 
 
Enkäterna syftar till att fånga vårdnadshavares upplevelse av lärmiljön i förskola och 
pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshemmet. Enkäterna syftar även till att fånga 
elevers upplevelse av lärmiljöerna. 
 
Enkätundersökningarna för läsåret 2018-2019 är färdigställda. Förvaltningen 
presenterar resultaten för arbetsutskottet som ett underlag för ett fortsatt 
utvecklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2019-05-17 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare 
‒ Rapport: Förskolebarometern 2019 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling – Grundskolan läsåret 2018-2019 
‒ Rapport: Miljö för lärande och utveckling – Fritidshemmet läsåret 2018-2019 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännanden, information om 

enkätresultaten till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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BUN AU § 45   BUN/2019:125 - 041 
 
 

Förslag till budget 2020 och ekonomisk planering för åren 2021-2023 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2019-03-27, fastställt budgetramar för åren 
2020 – 2023 (KS § 70/19). Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin 2020-2021 som 
kommunfullmäktige antagit i november 2018. De ekonomiska förutsättningarna har 
uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar 
som skett sedan planen fastställdes. 
 
Respektive nämnd har, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill 
åstadkomma med sina mål kopplat till övergripande mål och riktade mål liksom 
effektiviseringar, större förändringar och utmaningar på längre sikt. Områden som 
beskrevs var kompetensförsörjningen, uppstart av utbildning, utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet, arbetsmiljö och rekrytering av personal. Vid 
budgetdialogen lyftes även fram vilka områden som ska prioriteras och vilka 
verksamheter som kan effektiviseras och/eller omprövas. 
 
Nämnderna ska, senast 2019-06-14, lämna förslag till nämndsbudget inom angiven 
ram för åren 2020-2023. Förslaget till nämndsbudget för barn- och 
utbildningsnämnden ska ta sin utgångspunkt i de nämndmål som barn- och 
utbildningsnämnden har föreslagit för åren 2019-2022. Förvaltningen för utbildning, 
kost, kultur och fritid har arbetat fram ett förslag till budget för barn- och 
utbildningsnämnden för åren 2020-2023. 
 
Ärendet behandlades på arbetsutskottets budgetberedningssammanträde 2019-05-14 
(§ 39), då beslutet blev att återuppta ärendet för behandling på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14, § 39 
‒ Skrivelse 2019-05-21 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Driftbudget 2020-2023 – Förslag 
‒ Driftbudget 2020-2023 – Bilaga budget 
‒ Driftbudget 2020-2023 – Bilaga specificering  
‒ Driftbudget 2020-2023 – Rapport Stratsys – För- och grundskola 
‒ Driftbudget 2020-2023 – Rapport Stratsys – Gymnasieskola och vuxenutbildning 
‒ Driftbudget 2020-2023 – Rapport Stratsys – Kost 
‒ Driftbudget 2020-2023 – Yrkande från Sveriges Skolledarförbund inför budget 

2020-2023 
‒ Driftbudget 2020-2023 – Skrivelse från Lärarförbundet angående budget 2020-

2023 
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Arbetsutskottets överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till budget 2020 
och ekonomisk planering 2021-2023.  
 
Thomas Eneström (S) yrkar på följande tillägg och ändringar i förvaltningens förslag till 
budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2023: 
 
‒ Som kompensation för befarat fördyrat busskort äskar BUN 500 tkr utöver 

ramtilldelning.  
‒ Som kompensation för utökad timplan i grundskolan äskar BUN 1,7 miljoner kr 

utöver ramtilldelning. 
‒ Som kompensation för ökade matpriser äskar BUN 900 tkr utöver ramtilldelning. 
‒ För att stärka elevhälsoarbetet, i synnerhet arbetet mot skolstress, äskar BUN 2,5 

miljoner kr utöver ramtilldelning. 
‒ För att stärka likvärdigheten i förskolan äskar BUN 1,5 miljoner kr utöver 

ramtilldelning. 
‒ För att stärka kvaliteten i förskolan genom utökad planeringstid äskar BUN 500 tkr 

utöver ramtilldelning. 
‒ För att stärka kvaliteten i BUN:s verksamheter genom utökning av 

professionsprogrammet äskar BUN 500 tkr utöver ramtilldelning. 
‒ För att kunna slopa avgiften för skolmat till i gymnasiet utan att det ska gå ut över 

undervisningen äskar BUN 1,7 miljoner kr utöver ramtilldelning. 
 
 
Arbetsutskottet ajournerar sig kl. 16:50-16:55.  
 
Lena Wahlgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till budget 2020 och 
ekonomisk planering 2021-2023. 
 
Propositionsordning  
Ordförande Fredrik Axelsson (M) meddelar att han först avser ställa Thomas 
Eneströms (S) yrkande mot sitt eget och Lena Wahlgrens (M) yrkanden, och därefter 
ställa proposition på beslutspunkt 2 i förvaltningens förslag, som gäller flytt av 
externbudgetram. Denna propositionsordning godkänns.  
 
Ordföranden ställer Thomas Eneströms (S) yrkande emot sitt eget och Lena Wahlgrens 
(M) yrkanden, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens och Lena 
Wahlgrens (M) yrkanden.  
 
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 2 i förvaltningens förslag, angående 
flytt av externbudgetram, och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla den.   
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till budget 2020 och  ekonomisk 

planering 2021-2023, i enlighet med bilagor. 
 
./. Bilaga A, B, C, D, E, F.  
 

‒ Barn- och utbildningsnämnden översänder begäran om flytt av externbudgetram 
mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, för åren 2020-2023 om 
motsvarande 537 tkr. 

 
Reservation  
Thomas Eneström (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet.  
 

./. Bilaga G.  
______________________ 
 
Sändlista 
Akten  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (17) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN AU § 46   BUN/2019:125 - 041 
 
 

Förslag till investeringsbudget år 2020-2023 och plan för investeringar 
2024-2027 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det 
är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som 
finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns större och mindre 
investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt att investeringar 
som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i 
budgeten. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras 
oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om förslag till 
investeringsbudget. Investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 5-8 , ska 
också anges i planeringen. Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär. 
 
Nämnderna ska i juni ta ställning till budgetram för 2020 och för den ekonomiska 
långtidsplanen för åren 2021 – 2023. Nämnderna kommer då även göra utblickar mot 
budgetåren 2024 – 2027. Som ett led i beredningen av aktuell budget kommer 
prioritering av samtliga nämnders investeringar att göras. Detta arbete har gjorts 
fr.o.m. 2019-05-06 i särskild beredningsgrupp (Investeringsplaneringsgruppen). Detta 
budgetförslag är en revidering efter investeringsplaneringsgruppens möten och 
prioriteringar. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-21 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Investeringsbudget år 2020-2023 – Förslag 
‒ Investeringsbudget år 2020-2023 – Bilaga 
‒ Investeringsbudget år 2020-2023 – Bilaga 1 o 2 Investeringsbudget digitala medel 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning och prioritering av 

investeringsprojekt för åren 2020-2023 och plan för investeringar 2024-2027. 
 
./. Bilaga A, B, C.  

______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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BUN AU § 47   BUN/2019:126 - 010 
 
 

Förslag till nämndsplan 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett kvalitets- och styrsystem för Lomma kommun. 
Enligt kommunens kvalitets- och styrsystem ska nämnderna upprätta nämndsplaner. 
Nämndsplanerna ska skickas till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden 
fastställa sin nämndsplan för det kommande året. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt ett förslag till 
preliminär nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden 2020. Förslaget till 
preliminär nämndsplan innehåller nämndsmål och mått som täcker in de fyra 
övergripande målen Kvalitet i framkant, Trygghet i livets alla skeden, Balanserat 
hållbarhetsarbete och Den kommunikativa kommunen. Planen innehåller även ett 
riktat mål från kommunfullmäktige. 
 
Vid arbetsutskottets budgetberedningssammanträde 2019-05-14 (§ 40) uppdrogs 
förvaltningen att omarbeta förslaget till nämndsplan på ett antal punkter inför dagens 
sammanträde. Dessa korrigeringar är genomförda i föreliggande förslag.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14, § 40 
‒ Skrivelse 2019-04-30 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Nämndsplan 2020, barn- och utbildningsnämnden 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Martin Persson, förvaltningschef, går igenom de ändringar gällande mål och mått som 
gjorts sedan arbetsutskottets budgetberedningssammanträde.    
 
Arbetsutskottets överläggning 
Thomas Eneström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med ändringen att 
nämndsmålet 5.4 delas upp i två olika mål, som ska heta "I förskolan och grundskolan 
är barn och elever trygga" samt "I förskolan och grundskolan mår barn och elever bra". 
 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar enligt förvaltningens förslag i sin helhet. 
 
Ordföranden ställer resta yrkanden mot varandra och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt hans yrkande.   
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner preliminär nämndsplan för år 2020. 
 

./. Bilaga A.  
 

Reservation  
Thomas Eneström (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet.  

 
./. Bilaga B.   

______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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BUN AU § 48   BUN/2019:146 - 108 
 
 

Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering LUKAS –  

2019-01-01 – 2019-04-30 

 
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 en gemensam databas, 
kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har 
angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är 
mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så 
snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  
 
Under perioden 2019-01-01 – 2019-04-30 har det inkommit 5 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, 
kost, kultur och fritid har gått igenom de inkomna synpunkterna och gör bedömningen 
att det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2019-05-16 från förvaltningschef och nämndsekreterare  
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 

2019-04-30 
‒ Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2019-01-01 – 2019-04-30 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Lena Wahlgren (M) berömmer förvaltningen för hur de inkomna synpunkterna har 
besvarats.    
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN AU § 49   BUN/2019:7 - 010  
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om:  
‒ Pågående medarbetarundersökning. Resultatet kommer att redovisas på 

kommande nämndsammanträde.  
‒ Nuläge för ärendet som gäller felaktigt debiterade gymnasiekostnader från Lunds 

kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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BUN AU § 50    
 
 

Övrigt 

 
Ärendebeskrivning 
Inga övriga ärenden är anmälda.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger punkten till handlingarna.  
______________________ 
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BUN AU § 51   BUN/2019:163 - 612  
 
 

Förslag till utredningsuppdrag – Förutsättningar för en framtida 
gymnasieskola i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) har inkommit med en skrivelse, i vilken han föreslår 
att nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en eventuell 
framtida gymnasieskola i Lomma kommun, med slutredovisning av 
utredningsuppdraget i maj 2020.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från Fredrik Axelsson (M) om förslag till utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets överläggning 
Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden att 
besluta i enlighet med förslaget i skrivelsen, varefter han finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla yrkandet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda 

förutsättningarna för en eventuell framtida gymnasieskola i Lomma kommun. 
Slutredovisning av utredningsuppdraget ska ske i maj 2020.  

 
Deltar ej 
Thomas Eneström (S) avstår från att delta i beslutet.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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Lärstämma 2019 

 
Ärendebeskrivning 
På Lärstämman möts barn- och utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän, rektorer 
och förskolechefer en gång per år för att diskutera, och skapa förståelse för, önskvärt 
läge i kvalitetsarbetet. 
 
Fredrik Axelsson (M) föreslår att årets Lärstämma äger rum tisdagen den 8 oktober. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att årets Lärstämma äger rum tisdagen 

den 8 oktober.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
 


