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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-02-16   

Paragrafer §3-§15   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-19 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-03-13 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BUN AU § 3   BUN/2021:33 - 624 
 
 

Information om patientberättelse 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt patientsäkerhetslagen Svensk Författningssamling (SFS) 2010:659 ska 
vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse för de verksamhetsgrenar som lyder 
under HSL (Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30). Idén med patientsäkerhetsberättelsen 
är att öppet och tydligt för alla redovisa kvalitén, avvikelser, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS, 2011:9 
7 kap. 3 §). Patientsäkerhetsberättelsen är utformad så att den ingår i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast 
den 1 mars varje år. 
 
Förvaltningen överlämnar därför förslag till patientsäkerhetsberättelser gällande 
medicinsk, psykologisk och logopedisk elevhälsa avseende 2020 till nämnden för 
godkännande. 
 
Verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan Ingela Roxenby redogör för 
ärendet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, 

patientsäkerhetsberättelser gällande medicinsk, psykologisk och logopedisk 
elevhälsa avseende 2020 till handlingarna. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 4   BUN/2020:258 - 042 
 
 

Beslut om bokslutsredovisning för år 2020 

 
 

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 nämndsnivå, 
kvartalsrapport och delårsrapport, samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp 
helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. 
 
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra 
enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om 
ekonomiska avvikelser, större händelser under året, verksamheternas måluppfyllelse, 
samt en framtidsblick för kommande möjligheter och utmaningar. Nämndens bokslut 
ligger sedan till grund för kommande årsredovisning.  
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till bokslut 
för år 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet, inklusive förslag till 
text avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet i årsredovisningen. 
 
Förvaltningschef Martin Persson, ekonom Magnus Lindvall och ekonom Per-Olof 
Petersson redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets beredning 
Vid arbetsskottets beredning av ärendet ställer de förtroendevalda frågor som 
förvaltningen besvarar.  

 
Beslutsunderlag: 
– Bokslut 2020: Förskoleverksamhet  
– Bokslut 2020: Grundskoleverksamhet  
– Bokslut 2020: Gymnasieskola och vuxenutbildning  
– Bokslut 2020: Kostverksamhet 
– Bokslut 2020: Sifferbilaga  
–Bokslut Personalredovisning 2020 
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BUN AU § 4 (fort.)  BUN/2020:258 - 042 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut för år 2020 avseende barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text avseende barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet i årsredovisningen, och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

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

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 5   BUN/2021:34 - 012 
 
 

Beslut om verksamhetsplan 2021 samt övergripande strategisk 
utvecklingsplan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-06-16 §52, behandlat 
nämndsplan för år 2021. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Kommunstyrelsens har, vid sammanträdet 
2020-09-30 §114, behandlat aktuell nämndsplan. Barn- och utbildningsnämnden har, 
vid sammanträdet 2020-12-08, §99, fastställt nämndsplan för år 2021. 
 
Verksamhetsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till nämnden 
för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa verksamhetsplanen BUN för 
det kommande året. Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningschefens 
planeringsdokument för det konkreta utvecklingsarbetet 2021 kopplat till ett urval av 
nämndsmål och identifierade utvecklingsbehov.  
 
Varje verksamhetschef, kost, gymnasieskola/vuxenutbildningen, förskola, grundskola, 
har en verksamhetsplan för samtliga utvecklingsområden. De insatser och aktiviteter 
som beskrivs i planerna har sin grund i den politiska inriktningen 2021, nämndsmålen, 
samt koppling till de av profession och nämnd identifierade områden i det 
systematiska kvalitetsarbetet (beskrivna i lärrapporten) som behöver utvecklas för att 
bibehålla och öka kvaliteten och måluppfyllelsen i verksamheterna. 
 
Förvaltningschefen har också tagit fram en strategisk plan, utvecklingsplan 2021 - 22, 
för hela förvaltningens arbete. Syftet med utvecklingsplanen är att hålla fokus på de 
områden som har visat sig vara framgångsrika, avseende processer och arbetssätt, för 
kvalitet och måluppfyllelse i samtliga verksamheter som förvaltningen ansvarar för. De 
flesta områden har varit prioriterade i förvaltningens arbete hittills och kommer 
fortsättningsvis vara prioriterade. En fortsatt prioritering kräver dock nya perspektiv 
samt fördjupning, både avseende underlag (empiri) och själva praktiken, handlingarna.  
 
De områden som UKF-förvaltningens utvecklingsplan 2021 - 22 lyfter fram är: 
‒ Samarbete, lärande samt tillit 
‒ Alla barn, elever och studerande ska lyckas 
‒ Kvalitet 
‒ Arbetsmiljö 
‒ Vetenskap och beprövad erfarenhet – UKF:s professionsprogram 
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BUN AU § 5 (fort.)  BUN/2021:34 - 012 
 
Beslutsunderlag 
‒ Verksamhetsplan 2021- rapport 
‒ Verksamhetsplan 2021- utvecklingsplan 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra avseende förvaltningens 

verksamhetsplan och utvecklingsplan för år 2021-2022. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 6   BUN/2020:13 - 040 
 
 

Beslut om rapport - uppföljning av intern kontroll 2020 

 
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. 
 
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. Reglemente och 
anvisningar är senast reviderat 2018-09-26. 
 
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 ska upprättas för den interna kontrollen. 
Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 

 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har totalt definierat och analyserat 
tretton olika kontrollområden och de risker som noteras för respektive område. 
Aktuella risker har bedömts med utgångspunkt i sannolikheten att de inträffar och 
konsekvensen av om så sker. 

 
Specifika områden för intern kontroll 2020 
‒ Arbetsmiljö 
‒ Barnkonventionen 
‒ Delegationsbeslut  

 
Förvaltningen har genomfört granskning i enlighet med fastställd handlingsplan för 
intern kontroll 2020. Genomförd granskning redovisas i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Uppföljning - Intern kontroll 2020- missiv 
‒ Uppföljning - Intern kontroll 2020- rapport 
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BUN AU § 6 (fort.)  BUN/2020:13 - 040 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder rapport avseende 

intern kontroll 2020, till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer. 
 
./.  Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista 
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BUN AU § 7   BUN/2020:257 - 040 
 
 

Beslut om förslag till handlingsplan för intern kontroll 2021 
 
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. 
 
Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och 
blivit fastställt av kommunfullmäktige. 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. 

 
Specifika områden för intern kontroll 2021 
Förvaltningen bedömer att en god social och organisatorisk arbetsmiljö är avgörande 
för möjligheterna att vidareutveckla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda 
nationella mål och nämndsmål. Förvaltningen ser därför behovet av att ytterligare 
förstärka arbetet med att skapa en god arbetsmiljö i samtliga verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde. 
 
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Förvaltningen bedömer därför att 
barnkonsekvensanalyser behöver göras för att säkerställa att barns rättigheter beaktas 
i de beslut nämnden fattar. 
 
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (Kommunallagen 
kap 7 § 5). Om en nämnd med stöd av § 5 uppdrar åt en förvaltningschef inom 
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att 
besluta i stället. Förvaltningen ser behov av att säkerställa att aktuella beslutsrutiner 
avseende delegationsbeslut fungerar och att anmälan av fattade beslut görs på rätt 
sätt. 
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BUN AU § 7 (fort.)  BUN/2020:257 - 040 
 
Handlingsplanen för intern kontroll 2020 har tagits fram av UKF-förvaltningens 
ledningsgrupp där gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner, risker och 
riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen har i detta arbete gjort antaganden om vad som 
kan gå fel inom aktuella riskområden. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av 
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa 
en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet 
(Barnkonventionen som svensk lag. Regeringens hemsida). 
 
Förvaltningen bedömer att barnkonsekvensanalyser behöver göras för att säkerställa 
att barns rättigheter finns med i nämndens beslutsfattande. En barnkonsekvensanalys 
är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. 
Barnkonsekvensanalysen måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. 
 
Delegationsbeslut 
Förvaltningen konstaterar att nämndens delegationsplan och förvaltningschefens plan 
för vidaredelegation ses över och anpassas kontinuerligt, vartefter verksamheternas 
behov ändras. Förvaltningen ser behov av att säkerställa att rutiner för 
delegationsbeslut och anmälan av delegationsbeslut följs, så att handläggning sker på 
ett rättssäkert sätt. Förvaltningen ser därför att interna kontroll bör göras för 
säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat 
anmäler vidaredelegationsbeslut till förvaltningschef samt att aktuella beslut anslås så 
att de vinner laga kraft och därigenom blir gällande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Plan för intern kontroll 2021- missiv 
‒ Plan för intern kontroll 2021.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2021 inom 

områdena Barnkonsekvensanalys och delegationsbeslut. 
 
./. Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 8   BUN/2020:261 - 611 
 
 

Beslut om uppföljning av skolresultat HT 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden följer upp elevernas kunskapsresultat efter varje 
termin. Detta innebär att nämnden gör två uppföljningar per år, där 
kunskapsresultaten följs upp i augusti och februari. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har sammanställt resultaten för 
höstterminen 2020. I uppföljningen görs jämförelser mellan år, terminer och 
skolenheter (bilaga). 

 
Beslutsunderlag 
‒ Rapport: Skolresultat - HT 2020- missiv 
‒ Rapport: Skolresultat – HT 2020- rapport 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande informationen om 

skolresultat från höstterminen 2020 till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 9   BUN/2020:262 - 606 
 
 

Beslut om redovisning av anmälningar om upplevd kränkande 
behandling 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska rektor underrätta huvudmannen om kränkande 
behandling av barn eller elever förekommit vid en skola eller förskola. 
 
Anmälda kränkningar 
Under höstterminen 2020 har 87 anmälningar gjorts till huvudmannen/förvaltningen 
(se bilaga 1). Av anmälningarna har 86 inkommit från grundskolorna och 1 från 
förskola/familjedaghem. De 86 anmälningarna inom grundskolan fördelar sig enligt 
följande fritidshem/fritidsklubb (10), förskoleklass (5) och grundskola (71). 19 av de 
inrapporterade händelserna har bedömts inte vara kränkande behandling. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Redovisning: Anmälningar om kränkande behandling - HT 2020 missiv 
‒ Redovisning: Anmälningar om kränkande behandling - HT 2020 rapport 
‒ Redovisning: Anmälningar om kränkande behandling - HT 2020 bilaga 

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

anmälningar om upplevd kränkande behandling till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 10   BUN/2020:218 - 605 
 
 

Beslut om fastställande av bidrag till fristående förskolor och 
grundskolor samt interkommunal ersättning för 2021 med anledning av 
ombudgetering av barn- och utbildningsnämndens budget för 2021 

 

Ärendebeskrivning  
Bidrag till fristående och interkommunal ersättning 
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
fastställande av bidragen till fristående förskolor och grundskolor samt interkommunal 
ersättning. Bidraget fastställs per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid ett extra sammanträde 2021-01-26 fastställt en 
ny budget för 2021. Som en direkt konsekvens av de ombudgeteringar som gjorts, 
jämfört med tidigare fastställd budget, har en ny beräkning av ersättning till fristående 
och interkommunal ersättning gjorts. Barn- och utbildningsnämndens nya budget är i 
enlighet med politikens intentioner att resurserna ska vara ute i verksamheterna och 
stärka bemanningen. 
 
Ombudgeteringen innebär att ersättningen till fristående och interkommunalt i 
förskoleklass, förskolan 1-2 år och 3-5 år ökar. Ersättningen ökar även inom 
grundskolan och fritidshem som en konsekvens av att Lomma kommun förstärker 
Centrala barn- och elevhälsan med en kuratorstjänst. 
 
I princip ska alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå. Förvaltningen 
föreslår att nämnden beslutar om en generell nivå för bidragen. För att de fristående 
huvudmännen ska ha möjlighet att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär, 
behöver kommunen fatta ett särskilt beslut för varje huvudman. Verksamhetschefen 
för grundskolan har delegation och kommer att fatta specifika bidragsbeslut för varje 
enskild huvudman. 
 
Nedan följer de föreslagna principerna för bidrag till fristående förskolor och 
grundskolor samt interkommunal ersättning: 
‒ Undervisning 
‒ Lärverktyg  
‒ Elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och förskoleklass) 
‒ Måltider 
‒ Administration. Kostnad - schablon på 3 %. 
‒ Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad) 
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Tilläggsbelopp 
Fristående förskolor och grundskolor kan ansökan om ersättning för extraordinära 
stödåtgärder för barn/elever. Beslut fattas i varje enskilt fall. 

 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att bidrag till fristående och den interkommunala ersättningen 
för 2021 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 2021). 
 
Beslutsunderlag 
‒ Fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2021-missiv 
‒ Fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2021- ersättning IKE 
‒ Fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2021-detalj IKE 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2021 fastställa bidrag 

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

 
./.  Bilaga A, B. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 11   BUN/2020:8 - 000 
 
 

Beslut om uppföljning av Synpunkts- och klagomålshantering 
 

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 2020-09-01 – 2020-12-31 har det inkommit 22 synpunkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
‒ LUKAS BUN 2020-09-01 – 2020-12-31 - missiv 
‒ LUKAS BUN 2020-09-01 – 2020-12-31 - rapport 
‒ LUKAS BUN 2020-09-01 – 2020-12-31 - bilaga 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2020-09-01 – 2020-12-31.  
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BUN AU § 11 (fort.)  BUN/2020:8 - 000 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 12   BUN/2020:235 - 002 
 
 

Information om vidaredelegationsordning för BUN 
 
Ärendebeskrivning  
Delegation enligt kommunallagen innebär att nämnden överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag 
att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. 
 
Främsta skälet till delegering är att avlasta fullmäktige och nämnderna vad gäller 
rutinärenden och för att öka de anställdas ansvar, förbättra servicen och 
effektiviteten. Rätten att delegera får dock inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba 
nämndernas övergripande ansvar för verksamheterna. 
 
Beslut efter delegering i kommunallagens mening ska skiljas från beslut som är ren 
verkställighet och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden dock inte i de fall som avses i 6 kap 38 § KL. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har en struktur i delegationsordningen som innebär att 
de beslut som avser verksamheterna, delegeras till förvaltningschefen. När nämnden 
har fastställt delegationsordningen fastställer förvaltningschefen en vidaredelegation 
där förvaltningschefens beslutanderätt vidaredelegeras till olika beslutsfattare i 
organisationen. Aktuell vidaredelegation är fastställd (Bilaga). 
 
Beslutsunderlag 
‒ Vidaredelegation BUN 2021 – missiv 
‒ Vidaredelegation BUN 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger information om vidaredelegation av nämnds 

delegationsordningen till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 13   BUN/2021:64 - 011 
 
 

Beslut om förslag till yttrande över riktlinjer till bostadsförsörjning 
 

Ärendebeskrivning  
Lomma kommun har, i enlighet med Lag 2000:1383 Om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, upprättat ett samrådsförslag avseende riktlinjer för 
Bostadsförsörjning. Riktlinjerna ger en övergripande bild över kommunens målsättning 
och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering. Riktlinjerna har fokus på 
de områden av bostadsbyggandet som kommunen har möjlighet att påverka. 
 
Upprättat samrådsförslag till riktlinjer för bostadsförsörjning för Lomma kommun har 
översänts till barn- och utbildningsnämnden för kännedom och eventuellt yttrande. 

Beslutsunderlag 
‒ Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – 2025 - Följebrev. 
‒ Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – 2025 - Samrådsförslag. 
‒ Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – 2025 - missiv 
‒ Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – 2025 - Yttrande. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till barn- och 

utbildningsnämnden utan eget ställningstagande. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 14   BUN/2021:6 - 611 
 
 

Information om fortsatt distansundervisning 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef för grundskolan Svenjohan Davidsson informerar om: 
‒ Pågående välfungerande fjärrundervisning   
‒ Smittspridningen på högstadium i kommunen är stabil 
‒ Förvaltningens bedömning av hur undervisningen för åk 7-9 ska bedrivas under 

kommande veckorna 
 

Ordförande Fredrik Axelsson tar 2021-02-18 ett ordförandebeslut gällande att Lomma 
kommuns elever i årskurs 7 – 9 från och med den 1 mars 2021 till och med den 26 
mars 2021 kommer fortsatt få undervisning delvis på distans. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN AU § 15   BUN/2021:83 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om att barn- och utbildningsnämnden i 
Lomma kommun har tilldelats 3.2 mkr av Coronamiljarden som är ett 
engångsstatsbidrag. Fördelningen av statsbidraget bygger på volym mellan åldrarna 6–
18 år och det finns ingen förordning som specificerar hur statsbidraget ska disponeras 
och kan därför delas ut även till förskola och vuxenutbildning. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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