
1(2) 

Lomma kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ärende 
1. Upprop   
2. Val av justeringsperson  
3. Uppföljning av område Löddesnäs 

Åsa Nordh och Barbro Lindberg deltar 
(bilaga) 

4. Ekonomisk uppföljning inkl. förslag till åtgärder för att nå 
ekonomisk balans vid årets slut 
 

(bilaga) 

5. Förslag till nämndsplan 2016 (bilaga) 
6. Försalg till budget för barn- och utbildningsnämnden 2016 samt 

ELP 2017-2018 
(bilaga) 

7. Antagande av plan för intern kontroll för barn- och 
utbildningsnämnden 2016 

(bilaga) 

8. Förslag till yttrande över anmälan om skolsituationen för en elev 
vid Bjärehovskolan i Lomma kommun(41-2015:3302) 

(bilaga) 

9. Försalg till revidering av delegationsplan för barn- och 
utbildningsnämnden. Godkännande för förvaltningschef att 
vidaredelegera samt anmälan av vidaredelegationsbeslut 

(bilaga) 

10. Namngivning av skola vid nuvarande Strandpaviljongens förskola 
(Strandskolan) 

(bilaga) 

11. Namngivning av förskola i norra Lervik( ”Lerviks förskola”)  
12. Förslag till förändringar av jouromsorgen för barn 1-12 år i 

Lomma kommun 
(bilaga) 

13. Information från förvaltningen (bilaga) 
14. Övrigt (bilaga) 
15. Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser (i pärm vid sammanträdet) 

Kommunfullmäktige 2015-06-11 § 60: Fastställande av Vision och Övergripande mål för 
Lomma kommun 
Kommunstyrelsen 2015-05-20 § 113: Fastställande av slutliga ramar för år 2016 och 
planeringsramar för åren 2017-2018 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 § 58 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 59 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 60-66 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-18 § 67-77 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Plats: Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie 
Tid: Tisdagen den 1 september 2015 klockan 18.30 

 

 
Gruppmöten: 
Borgerliga gruppen: sammanträdesrum Flädie, 1 september, kl. 17.30 
Socialdemokratiska gruppen: sammanträdesrum UKF, 1 september , kl. 17.30 
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16. Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet) 
Delegationsbeslut 2015-06-30, ordförande: Beslut om nämndsledamots deltagande i 
konferens 
Delegationsbeslut 2015-06-30, ordförande: Yttrande om anmälan om kränkande 
behandling på Majas förskola i Lomma kommun 
Delegationsbeslut 2015-06-30, ordförande: Elevs tillhörighet i grundsärskola 
Delegationsbeslut 2015-08-11, ordförande: Yttrande till Skolinspektionen avseende 
anmälan om bristande stöd för en elev i grundsärskolan i Lomma kommun 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 28, förvaltningsstrateg: Befrielse av avgift i 
förskoleenhet eller fritidshem 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 29, områdeschef Fladäng: Placering av barn inom 
kommunen med hänsyn till barnets behov 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 30, områdeschef Fladäng: Skolskjuts för 
förskoleklass och grundskoleelever 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 31, områdeschef Fladäng: Skolarbetets 
förläggning 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 32, områdeschef Fladäng: Utbildningens 
omfattning, timplan och fördelning mellan årskurser 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 33, områdeschef Fladäng: Elevens val - urval 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 34, områdeschef Fladäng: Tillsyn att skolplikten 
fullgörs 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 35, områdeschef Fladäng: Undervisning om 
risker för olycksfall vid skolskjutshållplatser 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 36, områdeschef Karstorp: Beslut avseende 
omsorg för barn med särskilda behov 
Vidaredelegationsbeslut 2015-07-06 nr 37, områdeschef Fladäng: Undervisning om 
risker för olycksfall vid skolskjutshållplatser 

Ledamot och ersättare anmäler förhinder att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 
040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se 

 
Kaffe/te och smörgås serveras i anslutning till gruppmötet. 
 
Välkommen! 
Robert Wenglén 
Ordförande 
 
Lomma den 27 augusti 2015 


