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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Flädie 

Tid: 2022-11-08, klockan 15:00-17:37 
Ajournering 16:06-16:13 
 
Beslutande: 
Fredrik Karström (M), Ordförande  
Lena Wahlgren (M), Vice ordförande 
Jesper Wiman (M), Ledamot 
Gun Larsson (L), Ledamot 
Thomas Eneström (S), Ledamot  
 
Övriga deltagare:  
Viktoria Pizevska, Nämndsekreterare 
Roberto Citterio, Förvaltningschef  
Staffan Friberg, Utredningschef 
Åsa Melkersson, Verksamhetschef grundskola och Lärcentrum 
Annette Rosenhall, Rektor Linneaskolan 
Karolina Jensen, Driftchef 
Sofie Gunnarsdotter, Ungdomskoordinator lärcentrum/deltagare ledarskapsprogram 

Utses att justera: Thomas Eneström  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-11-15 

Paragraf: § 74 - § 82 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Viktoria Pizevska 

Ordförande Fredrik Karström 

Justerande Thomas Eneström   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-11-08 

Paragrafer: § 74 - § 82 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-11-17 

Datum när anslaget tas ned: 2022-12-09 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Viktoria Pizevska 

Anslaget har signerats digitalt 
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BUN AU § 74 BUN/2022:189  

Godkännande av närvaro 

Beslut:  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar enhälligt att godkänna närvaro för Sofie 
Gunnarsdotter ungdomskoordinator vid Lärcentrum/deltagare i ledarskapsprogrammet vid barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-11-09.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
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BUN AU § 75 BUN/2022:38  

Information om enhetsuppföljning Linneaskolan 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar Linneaskolans rektor Annette Rosenhall en 
redogörelse för enhetsuppföljning av Linneaskolan. 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 76 BUN/2022:38  

Information om trafiksäkerhetsarbetet i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar driftchef Karolina Jensen en redogörelse 
avseende trafiksäkerhetsarbetet i Lomma kommun.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 77 BUN/2022:206 

Förslag till beslut om fastställande av avgift för uthyrning av skollokaler 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt taxa för uthyrning av skollokaler med mera 2020-12-03, § 87. 
Kommunfullmäktige har bemyndigat barn- och utbildningsnämnden att fastställa avgifterna i taxan 
för uthyrning av skollokaler 2003-11-27, § 129. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade avgifter för uthyrning av skollokaler.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-10-26 från förvaltningschef och utredningschef 
- Bilaga 1: Fastställd taxa för uthyrning av skollokaler med mera (F.4.3.1) 
- Bilaga 2: Bemyndigande till barn- och utbildningsnämnden (B 02.1) 
- Bilaga 3: Förslag till taxa för uthyrning av skollokaler med mera efter beloppsjustering 2023 

(F.4.3.1) 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer avgifter för uthyrning av skollokaler enligt bilaga, 
att gälla från och med 2023-01-01. 

Bilaga. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden  
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BUN AU § 78 BUN/2022:38  

Information om uppföljning av skolmiljarden samt lärdomar utifrån arbetssätt 
under pandemin 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar verksamhetschef grundskola Åsa 
Melkersson en redogörelse avseende information om uppföljning av skolmiljarden samt lärdomar 
utifrån arbetssätt under pandemin.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 79 BUN/2022:38  

Information om skolstress i grundskolan 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar verksamhetschef grundskola Åsa 
Melkersson en redogörelse avseende information om skolstress i grundskolan. 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 80 BUN/2022:37  

Information om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar förvaltningschef Roberto Citterio en 
redogörelse avseende information om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 81 BUN/2022:14  

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde informerar förvaltningschef 
Roberto Citterio om:  

- Förslag till budget för Lomma kommun 2023 
- International School Leadership for Principals and Teachers 
- ULF 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN AU § 82 BUN/2022:13  

Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Karström (M) informerar att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden ska ha en gemensam julavslutning den 6:e december.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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