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KALLELSE / UNDERRÄTTELSE
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats: Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp
Tisdagen den 27 augusti 2013 klockan 19.00
Tid:
Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr,
nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se
Gruppmöten:

Borgerliga gruppen sammanträder, den 27 augusti, i sammanträdesrum Alnarp, kl. 18.00
S-gruppen sammanträder den 27 augusti i sammanträdesrum Önnerup, kl.18.00
Kaffe/te och mackor finns i kommunhusets matsal Baklomman före gruppmötet.

Ärende
1.
2

Val av justeringsperson
Redovisning av kommunala informationsansvaret

3

Information om Matematiklyftet

4

Yttrande över ”Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m
fl i Lomma, Lomma kommun (Dnr BUN 2013:214.214)
Yttrande över ”Samråd: Förslag till detaljplan för del av Vinstorp
40:1 m fl i Lomma, Lomma kommun (Dnr BUN 2013:215.214)
Förslag till yttrande över remiss ”Miljömål för Lomma kommun”

5
6

(Dnr BUN 2013:193.600)

7
8
9

Förslag till yttrande över remiss ”Parkeringsnorm för Lomma
kommun” (Dnr BUN 2013:222.214)
Taxor och avgifter (Dnr BUN 2013:58.600)
Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014
(Dnr BUN 2013:241.007)

10

Förslag till verksamhetsplan 2013 (Dnr BUN 2013:240.609)

11

Resursfördelningsmodellen (Dnr BUN 2013:244:600)

12

14

Förslag till budget för 2014 och plan för ekonomin 2015-2016
(Dnr BUN 2013: 133.040)
Ramförskjutning från barn- och utbildningsnämnden till kulturoch fritidsnämnden
Ekonomisk uppföljning 2013-01-01-07-31 (Dnr BUN 2013:97.042)

15

Redovisning av konsekvensbeskrivningar från skolområdena

16

Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuners gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar

13

Lomma kommun
Barn- och utbildningsnämnden
234 81 Lomma
Tel 040-641 10 00
Fax 040-641 13 03
www.lomma.se
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att utveckla psykisk ohälsa (Dnr BUN 2013:221.600)
17
18

Särskilt beslut angående förvaltningschefens möjlighet att
kontrasignera handlingar (Dnr BUN 2013:239.600)
Rapport samarbete skola, socialtjänst och fritid

19

Fyllnadsval kontaktpolitiker

20

Information från förvaltningen

21

Övrigt (Dnr BUN 2013:135.611)

(Dnr BUN 2013:246.600)

Till ärende 6 har bilagts en sammanfattning av miljömålen och tjänsteskrivelsen. Om man önskar
ta del av hela dokumentet i ärendet, ca 150 sidor innehållandes kunskapsdelen och mål- och
genomförandedelen kan man höra av sig till nämndsekreteraren för en utskrift av dessa
dokument.
Anmälan av inkomna skrivelser (i pärm vid sammanträdet)
Kommunfullmäktige: Omdisponeringar i investeringsbudgeten 2013
Kommunfullmäktige: § 41 Fyllnadsval avseende uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter avlidna Ann-Charlotte Faleberg (FP) för tiden till och med 2014-12-31
Kommunfullmäktige: Val av 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden till
och med 2014-12-31 med anledning av fyllnadsval efter avlidna Ann-Charlotte Faleberg (FP)
Kommunstyrelsen: Fastställande av slutliga ramar för 2014 och planeringsramar för 2015-2016
Kommunstyrelsen: Avstämning av tillväxtpost 2013 med nivåhöjning år 2014-2016
Kommunstyrelsen: Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om tilläggsanslag
Kommunstyrelsen: Rapport från barn- och utbildningsnämnden om ekonomisk avvikelse
Miljö- och byggnadsnämnden: Vinstorp 38:6 och 40:1. Föreläggande med vite avseende
inomhusmiljön på Karstorpsskolan
UKF-förvaltningen: Avtal 07/601 ”Skolskjuts”
UKF-förvatlningen: Ombudgetering medel läsplattor 2013
Kommunförbundet Skåne: Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
Arbetsmiljöverket: Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö
kommun
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö
kommun, Jensen education College AB
Skolinspektionen: Ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som ny huvudman för
gymnasieskola vid Realgymnasiet 2(f.d. JB gymnasiet i Lund) Lunds kommun
Skolinspektionen: Uppföljning av beslut angående skolsituationen för elev vid Rutsborgsskolan i
Lomma kommun
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Skolinspektionen: Uppföljning av beslut angående anmälan av Bjärehovsskolan i Lomma
kommun
Skolinspektionen: Asylsökande barns rätt till utbildning – nationell sammanställning från
flygande inspektion
Skolinspektionen: Återkallande av godkännande, 34-2013:3476
Skolinspektionen: Återkallande av godkännande, 34-2013:3578
Skolverket: Beslut extra tilldelning platser yrkesvux 2013-08-21
Skolverket: Skolverkets beslut om statsbidrag för karriärtjänster bidragsåret 2013
Skolverket: Påminnelse: Möjligheten att ansöka om att få delta i försöksverksamheten med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Skolverket: Bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever
Skolverket: Skolverkets lägesbedömning 2013
Skolverket: Skolverkets beslut om statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2013
Socialstyrelsen: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar
Förvaltningsrätten i Malmö: Meddelad dom den 24 juni 2013 som avslår överklagandet av barnoch utbildningsnämndens beslut den 2 maj 2013 om placering av elever i förskoleklass
höstterminen 2013
Förvaltningsrätten i Malmö: Meddelad dom den 24 juni 2013 som avslår överklagandet av barnoch utbildningsnämndens beslut den 2 maj 2013 om placering av elever i förskoleklass
höstterminen 2013
Förvaltningsrätten i Malmö: Beslut den 31 maj 2013 om avskrivning av målet om överklagande
av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 2 maj 2013
Länsstyrelsen Skåne: Överklagande av beslut om detaljplan för del av Bjärred 43:1 m
fl(Alfredshällskolan), Lomma kommun
Länsstyrelsen i Skåne: Överklagan till mark- och miljödomstolen avseende detaljplan för del av
Bjärred 43:1 m fl. Enligt beslut i Länsstyrelsen i Skåne län 12 juli 2013-08-21
Länsstyrelsen Skåne: Överklagande till mark- och miljödomstolen av beslut om detaljplan för
del av Bjärred m fl. (Alfredshällskolan) Lomma kommun
Stockholm stad, utbildningsförvaltningen: Förändring av rutinen för utbetalning av
programpeng/ersättning
Advokatfirman Carler: Angående JB Education m.fl. i konkurs
Arvsfondsdelegationens kansli: Arvsfondsbloggen.se
Bonus presskopia: Förlängning av avtal om kopiering i skolorna
Fria Läroverken i Sverige AB/JB[Mitt/Syd] Gymnasiet AB:s konkursbo: Angående elevpeng för
JB Gymnasiet Malmö
Thorengruppen AB: Extern granskning elevpeng – frågor angående budgettunderskott
gymnasieskola
Tord Hjalt: Avsägelse av förtroendeuppdrag
NN: Skolskjuts/Skolbil
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NN: Järnvägstrafik vid Båtens förskola
NN: Klassammanslagningen från åttan till nian på Pilängskolan
NN: Skolbyte till annan kommun
NN: Stoppa nerskärningen av extragrupper
NN: Stoppa nedskärningen av lärare!
NN: Stoppa nedskärningen av extra grupper
NN: Stoppa nedskärningen av extragrupper
NN: Stoppa nedskärningen av extra grupper
NN: Tung järnvägstrafik Lomma
Anmälan av avgivna skrivelser (i pärm vid sammanträdet)
Eva Albihn och Kerstin Ferbas: Svar till Alfredshällsförälder
Kerstin Ferbas: Klassammanslagningen från åttan till nian på Pilängskolan
Kerstin Ferbas: Skolbyte till annan kommun
Kerstin Ferbas: NN: Skolskjuts/Skolbil
Kerstin Ferbas: Tung järnvägstrafik Lomma
Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet)
Arbetsutskottet: Förslag till yttrande om samråd om planprogram för stationsområdet i Lomma
Kommun
Delegationsbeslut nr 37-39 från område Resurs- och Lärcentrum
Delegationsbeslut nr 40 från område Karstorp
Delegationsbeslut 41-59 från Område Karstorp
Anmälan av synpunkter och förslag (i pärm vid sammanträdet)
NN: Rosor till förskolepersonal
NN: Sluta spara på framtiden!
NN: Stora barngruppers påverkan på inomhusmiljön
NN: Nedskärning och droger
NN: Storlek på F-klasser i Lomma kommun
NN: Mål och visioner för skolan
NN: Pilängskolan bör läggars ner inom kort!
NN: Angående förskoleklass
NN: Storlek på F-klasser
NN: Inskriven fritidsplats för tio-åringar
NN: Storlek på F-klasser i Lomma kommun
NN: Mål och visioner för utbildningsverksamheten
NN: Förskoleklasser
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NN iPad borde gå att köpa av skolan
NN: Laxsoppa serverad på Havsblick=Jättegod
NN: Havsblick, supergod mat och trevlig personal
NN: Planering 5-årsverksamhet
NN: Planeringsdagar skola/förskola
NN: 5-årsverksamhet fredag eftermiddag

Lomma den 21/8 2013
Välkommen!
Kristina Kinnman-Starck
Ordförande

