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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärende 

1. Upprop   

2. Val av justeringsperson  

3. Uppföljning av område Borgeby 

Thomas Kvist, Ulrica Clivemo och Ingegerd Whitlow deltar 

 

4. Information angående Kommunala aktivitetsansvaret KAA 

Cecilia Jönsson deltar  

 

5. Ekonomisk uppföljning avseende januari-oktober 2015  

6. Förslag till barn- och utbildningsnämndens nämndsbudget 2016  

7. Förslag avseende etablering av MFF-akademi i Lomma kommun, 

delegering till arbetsutskottet avseende godkännande av avtal med 

Malmö fotbollförening samt uppdrag åt förvaltningschef att teckna 

av arbetsutskottet godkänt avtal 

 

8. Förslag till revidering av tillämpningsföreskrift till taxa för 

skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet 

 

9. Förslag till fastställande av nämndsplan 2016  

10. Verksamhetsplan 2016 för UKF-förvaltningen  

11. Förslag till plan för att nå samtliga nämndsmål under 2016  

12. Förslag till rekryterings- och attraktivitetsstrategi  

13. Förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 

2016 

 

14. Förslag till yttrande över detaljplan för Lomma 11:56 m.fl. i Lomma 

kommun – Kvarteret Nian 

 

15. Förslag till yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor 

(SOU 2015:82) 

 

16. Förslag till delegation till arbetsutskottet avseende yttrande över 

remiss av renhållningsordning för Lomma kommun 

 

17. Förslag till delegation till arbetsutskottet avseende bidrag till 

fristående förskolor, förskoleklasser, grundskolor och fritidshem; 

avseende interkommunal ersättning till förskolor, förskoleklasser, 

grundskolor och fritidshem samt bidrag till enskild pedagogisk 

omsorg 

 

18. Information från förvaltningen  

19. Övrigt  

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Plats: Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Stora Sessionssalen 

Tid: Tisdagen den 1 december 2015 klockan 18.30 
 

Gruppmöten: 

Borgerliga gruppen: sammanträdesrum Stora Sessionssalen, 1 december, kl. 17.30 

Socialdemokratiska gruppen: sammanträdesrum Innerfickan, 1 december, kl. 17.30 

http://www.lomma.se/
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20. Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser (i pärm vid sammanträdet) 

Barn- och utbildningsnämndens utskott protokoll 2015-11-16 § 101 

Barn- och utbildningsnämndens utskott protokoll 2015-11-17 § 102-116 

Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-11-03, 4036-15: Avslag av överklagat beslut 

gällande skolplacering 

Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-11-03, 4443-15: Avslag av överklagat beslut 

gällande skolplacering 

Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-11-03, 4604-15: Avslag av överklagat beslut 

gällande skolplacering 

Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-11-03, 4072-15: Avslag av överklagat beslut 

gällande skolplacering 

Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2015-11-03, 4622-15: Avslag av överklagat beslut 

gällande skolplacering 

Skolverket, beslutsmeddelande 2015-11-09, Statsbidrag för de lägre årskurserna i 

grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesatsningen) 

läsåret 2015/16 

 

21. Anmälan av delegationsbeslut (bilaga/i pärm vid sammanträdet) 

Delegationsbeslut 2015-11-03, förvaltningschef, Yttrande till Skolinspektionen angående 

bristande stöd till grundskoleelev 

Delegationsbeslut 2105-10-13, förvaltningschef, Yttrande till Barn- och elevombudet 

angående vidtagna åtgärder för att uppfylla skollagens krav att motverka kränkande 

behandling 

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 26 november 2015 

mailto:mattias.fyhr@lomma.se

