
1(2) 

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. Ekonomisk uppföljning avseende januari-maj 2016 

 

(bilaga/skickas 

senare) 

4. Förslag till preliminär nämndsplan för år 2017 

 

(bilaga) 

5. Förslag till yttrande över förslag från styrgruppen för utveckling av 

barn- och ungdomsdialog 

 

(bilaga) 

6. Förslag till yttrande över detaljplan för Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, 

Lomma kommun – Bjärred saltsjöbad och station 

 

(bilaga/planer på 

remiss) 

7. Förslag till yttrande över detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. i 

Lomma, Lomma kommun (Haboljung) 

 

(bilaga/planer på 

remiss) 

8. Förslag till framställan om ersättning för effektivare lokalutnyttjande 

 

(bilaga) 

9. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen avseende återvinning inom 

nämndens verksamheter 

 

(bilaga) 

10. Förslag till val av ny ledamot och ny ersättare till barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott efter avsägelse från Remco 

Andersson (L) 

 

(bilaga) 

11. Information från förvaltningen 

 

 

12. Övrigt 

 

 

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 

46-55 

Skolinspektionen 2016-05-23: Beslut avseende återkallande av 

 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Plats: Stora Sessionssalen, Kommunhuset 

Tid: Tisdagen den 14 juni 2016 klockan 18.30 
 

Gruppmöten: 

Borgerliga gruppen: Stora Sessionssalen, 14 juni, kl. 17.30 

Socialdemokratiska gruppen: sammanträdesrum Fjelie, 14 juni, kl. 17.30 

http://www.lomma.se/
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godkännande, dnr: 2016:155.606 

Skolinspektionen 2016-05-23: Beslut avseende ansökan om 

godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i 

Lunds kommun, dnr: 2016:155.606 

 

14.  Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet) 

Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning 

av överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 maj 

2016 beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 4954-16, Fiskal 

113, dnr: 2016:141.606 

Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning 

av överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 

2016 beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 4604-16, Domare 

102, dnr: 2016:138.606 

Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning 

av överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 

2016 beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 5005-16, Domare 

102, dnr: 2016:150.606 

Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning 

av överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 

2016 beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 4767-16, Fiskal  

114, dnr: 2016:142.606 

Delegationsbeslut 2016-05-31, förvaltningschef: Yttrande i anledning 

av överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 

2016 beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 5113-16, Domare 

102, dnr: 2016:157.606 

Delegationsbeslut 2016-05-23, förvaltningschef: Beslut om befrielse 

från barnomsorgsavgift enligt delegation 2:5, dnr: 2016:22.040 

 

 

 

Ledamot och ersättare anmäler förhinder att delta på mötet till Maria Franzén Waljenäs, 

nämndsekreterare 040-641 16 45, maria.franzen.waljenas@lomma.se 

 

Kaffe/te och smörgås serveras i anslutning till gruppmötet. 

 

 

Välkommen! 

Robert Wenglén 

Ordförande 

 

Lomma den 9 juni 2016 

mailto:maria.franzen.waljenas@lomma.se

