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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats: Kommunhuset i Lomma,sammanträdesrum Alnarp
Tisdagen den 28 januari 2014 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 i sammanträdesrum Alnarp, den 28 januari, kl. 18.00
S-gruppen sammanträder i UKF:s sammanträdesrum, den 28 januari, kl. 18.00
Kaffe/te och smörgås serveras i anslutning till gruppmötet.
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Val av justeringsperson
Yttrande över planprogram för Borgeby 23:6 m.fl. Borgeby slott,
Lomma kommun
Dnr BUN 2014:21.214
Förslag till tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler
Dnr BUN 2013:58.600
Ekonomisk uppföljning jan-nov 2013
Dnr BUN 2014:22.042
”Barnens bästa” - slutrapport om uppdrag samarbete mellan skola,
fritid och socialförvaltning
Dnr BUN 2012:246.600
Tillämpning av riksprislista för ersättning till fristående
gymnasieskolor
Dnr BUN 2014:20.612
Information om Arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök 20 december
2013
Dnr BUN 2012:119.600
Information från förvaltningen
Övrigt
Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser (i pärm vid
sammanträdet)
Anna Lindström Niklewski: Avsägelse av uppdrag i barn- och
utbildningsnämnden

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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Kommunfullmäktige: Bestämmande av sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige under år 2014 samt kungörandet av desamma
KF § 74
Kommunfullmäktige: Fastställelse av budget innefattande budget för
år 2014 samt plan för ekonomin för åren 2015-2016
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av
projekt, del s avseende om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2014-01-23 KF § 79
Kommunfullmäktige: Fastställande av reviderad taxa för uthyrning
av skollokaler m.m samt bemyndigande till barn- och
utbildningsnämnden KF § 85
Kommunstyrelsen: Investeringsramar och tidplan för
investeringsprocessen 2015-2017 KS § 220
Kommunstyrelsen: Godkännande av begränsat öppethållande av
förvaltningarna o kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen
2014 KS § 229
Kommunstyrelsen: Uppföljning och revidering av ”Anvisningar för
informationsverksamheten med kommunikationsplan ” KS § 218
Kommunstyrelsen: Revidering av Säkerhetsanvisningar i Lomma
kommun KS § 217
Kommunstyrelsen: Äskande av medel för uppgradering av nät till
förskolorna KS § 221
Kommunstyrelsen: Överlämnas för besvarande. 2013-11-26
Miljö- och byggnadsnämnden: Uppföljning av
ungdomsdemokratidagen MBN § 127
Svea hovrätt - Mark och miljööverdomstolen: Överklagat ärende
Detaljplan för del av fastigheten Bjärred 43:1 m.fl
(Alfredshällskolan) i Lomma kommun; nu fråga om
prövningstillstånd. Mark och miljööverdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd.
Skolinspektionen: Uppföljning efter tillsyn
Skolverket: Trenden med färre elever på yrkesprogram förstärktes
2011
Skolverket: Stödmaterial till skolchefer eller motsvarande
Skolverket: Yttrande över lärares eller förskollärares erfarenhet och
lämplighet att bedriva undervisning i skolväsendet
Skolverket: Skolverkets allmänna råd om mottagande i
grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Skolverket: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid hösten 2013
Skolverket 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och
naturvetenskap
Skolverket: Information om karriärtjänster och kravet på
legitimation
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13:68 konsekvenser av
skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och
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förskollärare samt övergångsbestämmelser
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13:51 Barns skulder
Sveriges kommuner och landsting: Överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka barnets
rättigheter i Sverige
Utbildningsradion: Att nå fram med ANDT-undervisning
Kristina Kinnman-Starck: barngrupperna Löddesnäs
NN: Risker med tågtrafik
Kerstin Ferbas: SV: Risker med tågtrafik
NN: Brand, Majasförskola
NN: Bränder på Majas förskola, Borgeby!
NN: Förskola och pedagoger för adoptivbarn
Kerstin Ferbas: SV: Förskola och pedagoger för adoptivbarn
NN: Inför fullmäktige- hur lösa 2013 först?
NN: Förskolan Slåtterängen
Kerstin Ferbas: SV: Förskolan Slåtterängen
NN: Tragisk händelse i Lomma kommun
NN: Er hemsida – särskolan
NN: Utsikten mot förskolan ”Utetrollets” aktivitetsområde
Kommittén för mänskliga rättigheter: De utsatta barnen…
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Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 86 2013-12-03: Fastställande av bidrag
2014 till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 87 2013-12-03: Fastställande av
interkommunal ersättning för år 2014 till förskolor, förskoleklasser, grundskolor och
fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 88 2013-12-03: Fastställande av bidrag
2014 till pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 89 2013-12-03: Yttrande till
Skolinspektionen angående uppföljningsbesök gällande tillsyn
Eva Albihn nr 10: Beslut om godkännande av sociala medier
Eva Albihn nr 13 (2013):Beslut med anledning av överklagande och begäran om
omprövning av beslut om förskoleplacering för NN
Eva Albihn nr 14 (2013):Beslut med anledning av överklagande och begäran om
omprövning av beslut om förskoleplacering för NN
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Kerstin Ferbas: Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift 2013-12-09
Delegationsbeslut 1 område Karstorp
Anmälan av synpunkter och förslag (i pärm vid sammanträdet)
NN: Barnomsorg!
NN: Pressiplaner, Bjärehovskolan
NN: Lukt Karstorps förskola avd Dragspelet
NN: Info från skolan gällande en som blivit stoppad!
NN: Ang. större klasser på Bjärehovskolan 7-9
NN: Ang 6253 Sova utomhus på förskolan
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NN: Större klasser på Bjärehovskolan 7-9
NN: Ang ärende 6284
NN: Angående ärende 6210 ”Barn per kvadratmeter”
NN: Ang. större klasser på Bjärehovskolan 7-9
NN: Ansökan om inackordering
NN: E-tjänster
NN: Finns det regler för minst antalet kvm per elev i klassrummet?
NN: Mentor – en vuxen kompis
NN: Angående 6275, storlek barngrupper
NN: Läsårstider 2014/2015

Lomma den 23/1 2014
Välkommen!
Kristina Kinnman-Starck
Ordförande

