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Gruppmöten: 
Borgerliga gruppen träffas kl.17:30 i Stora Sessionssalen 
S-gruppen träffas kl. 17:30 i sammanträdesrum Fjelie 
 
Ärende 
 
  

1 Val av justeringsperson 

2 Uppföljning av skolresultat från vårterminen 2018 

3 Redovisning avseende anmälningar om kränkande behandling 

4 Förslag till svar på remiss avseende bad- och idrottsanläggning 

5 Rapport avseende Bjärehovskolans lärmiljöer och tillfartsvägar 

6 Förslag om framskjuten tidpunkt för färdigställande av Alléskolans utbyggnad 

7 Information avseende riktlinje för måltidsstöd i skolan från och med HT 2018 

8 Förslag till beslut om tillämpning av riksprislista vid ersättning till fristående 
gymnasieskolor 2019 

9 Förslag till beslut om anpassning av regler för beviljande av skolskjuts och bilersättning i 
enlighet med skollagen 

10 Information avseende anpassning av vidaredelegationsordning 

11 Förslag till yttrande avseende detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun (Bjärred centrum) 

12 Information från förvaltningen 

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Plats: Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen 
Tid: 2018-08-28 klockan 18:30 
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13 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser (i pärm vid sammanträde) 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll §§ 49-60 
Kommunfullmäktige 2018-06-07 § 33: Godkännande av avsägelse från Robert Wenglén 
(M) av uppdrag som ordförande och ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt 
fyllnadsval i anledning härav, dnr. KS/KF 2018:118.113 
Kommunfullmäktige 2018-06-07 § 38: Godkännande av avsägelse från Susanne 
Borgelius (M) av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 
fyllnadsval i anledning härav, dnr. KS/KF 2018:142.113 
Kommunfullmäktige 2018-06-07 § 40: Fastställande av reviderat styrdokument för 
Lomma kommuns styrsystem samt kommunfullmäktiges visions- och målarbete, dnr. 
KS/KF 2018:18.012 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 2018-06-18: Anmälan om elevs 
skolsituation i Lomma kommun, dnr. BUN/2017:381 – 606 
Skolinspektionen 2018-07-02: Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 
anmälan till Lomma kommuns klagomålshantering, dnr. BUN/2018:132 - 611  
 

  
 
 
Anmäl förhinder till Emelie Andersson, emelie.andersson@lomma.se eller tfn 040-641 1638 
 
Lomma 2018-08-23 
 
Välkommen! 
 
Ordföranden
 


