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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-20 § 67-75 kommer 

att läggas ut separat på NetPublicator. 

Ärende 

1. Upprop  

 

 

2. Val av justeringsperson 

 

 

3. Förslag till delårsrapport med ekonomisk uppföljning 2016 

 

(bilaga) 

4. Förslag till hemställan om kompensation för utökad timplan i 

matematik i grundskolan 

 

(bilaga) 

5. Uppföljning av synpunkter (LUKAS) i samband med delårsrapport 

2016 

 

(bilaga/separat på 

NetPublicator) 

6. Förslag till byte av namn på förskolor 

 

(bilaga) 

7. Förslag till val av nya kontaktpolitiker 

 

(bilaga) 

8. Förslag till val av ny ersättare till barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott efter avsägelse från Martin Johansson (M) 

 

 

9. Information från förvaltningen 

 

 

10. Övrigt 

 

 

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-20 § 

67-75 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-17 § 174 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-17: Beslut avseende 

överlämnande till annan domstol, Mål nr: 8283-16, dnr: 2016:146.606 

 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Plats: Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset 

Tid: Tisdagen den 27 september 2016, klockan 18.30 
 

Gruppmöten: 

Borgerliga gruppen: sammanträdesrum Alnarp, 27 september, kl. 17.30 

Socialdemokratiska gruppen: sammanträdesrum Önnerup, 27 september, kl. 17.30 

http://www.lomma.se/
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Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-22: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns delegationsbeslut 

den 16 maj 2016, Mål nr 4954-16, dnr: 2016:141.606 

Förvaltningsrätten i Göteborg 2016-07-06: Dom avseende 

överklagande av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns 

beslut den 23 maj 2016, Mål nr 6713-16, dnr: 2016:146.606 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-23: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämndens beslut den 17 juni 2016, Mål nr 

6617-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-23: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns delegationsbeslut 

den 3 maj 2016, Mål nr 4767-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-24: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 3 maj 

2016, Mål nr 5005-16, dnr: 2016:150.606 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-24: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 3 maj 

2016, Mål nr 5113-16, dnr: 2016:157.606 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-24: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 3 maj 

2016, Mål nr 5113-16, dnr: 2016:157.606 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-23: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 6617-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-31: Beslut avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 8653-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-31: Beslut avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 8654-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-31: Beslut avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 8655-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-31: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 7282-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-09-19: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 6679-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-09-19: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 6678-16, dnr: 2016:175.623 

Förvaltningsrätten i Malmö 2016-09-20: Dom avseende överklagande 

av barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut den 17 

juni 2016, Mål nr 6821-16, dnr: 2016:175.623 

 

12.  Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet) 

Delegationsbeslut 2016-07-11, tjänsteförrättande förvaltningschef: 

Angående överklagande över barn- och utbildningsnämnden i Lomma 

kommuns beslut 2016-06-17 beträffande skolskjuts, dnr: 2016:175.623 
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Delegationsbeslut 2016-07-12, tjänsteförrättande förvaltningschef: 

Angående överklagande över barn- och utbildningsnämnden i Lomma 

kommuns beslut 2016-06-17 beträffande skolskjuts, dnr: 2016:175.623 

Delegationsbeslut 2016-08-22, förvaltningschef: Angående 

överklagande över barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns 

beslut 2016-06-17 beträffande skolskjuts, dnr: 2016:175.623 

Delegationsbeslut 2016-08-24, förvaltningschef: Angående 

överklagande över barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommuns 

beslut 2016-06-17 beträffande skolskjuts, dnr: 2016:175.623 

Delegationsbeslut 2016-08-24, förvaltningschef: Yttrande i anledning 

av överklagande över barn- och utbildningsnämnden i Lomma 

kommuns beslut 2016-08-12 beträffande skolskjuts, dnr: 2016:175.623 

Delegationsbeslut 2016-08-24, förvaltningschef: Yttrande i anledning 

av överklagande över barn- och utbildningsnämnden i Lomma 

kommuns beslut 2016-08-12 beträffande skolskjuts, dnr: 2016:175.623 

Delegationsbeslut 2016:146.606, tjänsteförrättande förvaltningschef: 

Yttrande i anledning av överklagande över barn- och 

utbildningsnämnden i Lomma kommuns beslut 2016-07-29 beträffande 

förskoleplacering, dnr: 2016:146.606 

 

 

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 22 september 2016 

mailto:maria.franzen.waljenas@lomma.se

