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Lomma kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

234 81 Lomma 

Tel 040-641 10 00 

Fax 040-641 13 03 

www.lomma.se  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 17 september, i sammanträdesrum Alnarp, kl. 18.00 

S-gruppen sammanträder den 17 september i sammanträdesrum Önnerup, kl.18.00 
 
Kaffe/te och mackor finns i kommunhusets matsal Baklomman före gruppmötet.

Ärende 
1. Val av justeringsperson  

2 Delårsrapport  

3 Taxa för uthyrning av skollokaler 

4 Anpassning av delegationsbeslut avseende sociala medier  

5 Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam 
kommunikationsplan 

6 Fyllnadsval ungdomsombud  

7 Fyllnadsval kontaktpolitiker   

8 Information från förvaltningen  

9 Övrigt  

   

10 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser (i pärm vid 
sammanträdet) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Beträffande om- och tillbyggnad 
av Alfredshällskolans förskola och Alfredshällskolan 

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13:39  

Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Hvilan Utbildning i Staffanstorps kommun 

Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola i Malmö kommun 

Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Bryggeriets gymnasium i Malmö kommun 

 

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
      

Plats: Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp 

Tid: Tisdagen den 17 september 2013 klockan 19.00 
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Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola i Malmö kommun 

Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola i Malmö kommun 

Skolverket: Statsbidrag för Skolverket: Statsbidrag för utbildning 
för barn som vistas i landet utan tillstånd 

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Nytt stödmaterial för 
pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Länsstyrelsen i Skåne: Överklagan avseende antagande av 
detaljplan för del av Bjärred 43:1 m fl enligt beslut i Länsstyrelsen 
i Skåne län 12 juli 2013 

Länsstyrelsen i Skåne: Överklagande av beslut om detaljplan för 
del av Bjärred 43:1 m fl(Alfredshällskolan) Lomma kommun 

Förvaltningsrätten i Malmö: Beslut 2013-08-22 angående 
överklagande av förskoleplacering  

Psykiatri Skåne: Samverkansavtal mellan Lomma kommun och 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kristianstads kommun, barn- och utbildningsnämnden: 
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och 
Skåne kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar 
att utveckla psykisk ohälsa 

KMF Ventures AB: Kommunens arbete med stöd till elever som 
riskerar att ej nå godkänt eller nå kunskapskraven i minst ett ämne 
i sin årskurs 

Svenska simförbundet: Statistik över simkunnighet 

Medley Skåne: Simkunnighet 

Ann-Louise Hamilton: Förfrågan/påminnelse ang. studie vid 
Uppsala universitet inom kommunens förskolor 

NN: Regler Fritidsklubb och dagis 

NN: iPad 

Kerstin Ferbas: Förskola 

 

 

 
11 Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet) 

Delegationsbeslut nr 50-53 från område Resurs- och Lärcentrum 
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12 Anmälan av synpunkter och förslag (i pärm vid sammanträdet) 

NN: Blanketter som interaktiva filer 

NN: Storlek på F-klasser i Lomma kommun 

NN: Frukt hemifrån till förskoleklassbarn 

 

   

 
 
 
 
Lomma den 11/9 2013 
 
Välkommen! 
 
 
Kristina Kinnman-Starck 
Ordförande 
 
 


