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KALLELSE / UNDERRÄTTELSE
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
:Tid: Tisdagen den 4 april 2017, kl. 18.30
Gruppmöten:
Borgerliga gruppen: Stora Sessionssalen, den 4 april, kl. 17.30
Socialdemokratiska gruppen: Fjelie, den 4 april, kl. 17.30

Ärende
1.

Upprop

2.

Val av justeringsperson

3.

Ekonomisk uppföljning avseende januari-februari 2016

(Bilaga)

4.

Förslag till ombudgetering av medel till skolskjuts och jouromsorg

(Bilaga)

5.

Förslag till plan för intern kontroll 2017

(Bilaga)

6.

Förslag till yttrande över remisser avseende godkännande som huvudman
för fristående gymnasieskolor
Remisser med bilagor översändes på begäran

(Bilaga)

7.

Förslag till yttrande över remiss avseende sträckning av Skåneleden genom (Bilaga)
Lomma kommun

8.

Information om preliminär befolkningsprognos

(Bilaga)

9.

Diskussion avseende lokalbehovsplan 2017

(Bilaga)

10.

Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden

(Bilaga)

11.

Diskussion avseende fokusområden
För information om fokusområden läsåret 2016-2017 se:
https://sites.google.com/edu.lomma.se/rapport-2-2016/v%C3%A5rafokusomr%C3%A5den

(Bilaga)

12.

Information från förvaltningen
Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | fax 040-641 14 17 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se
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13.

Övrigt

14.

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser (i pärm vid sammanträdet)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21 § 2637
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-10: Samrådsredogörelse
avseende ”Internremiss av föreskrifter, gränsdragning samt skötselplan för
bildandet av Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde i Lomma
kommun”, dnr: KS/KF 2014:435.265
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-17: Information avseende förslag
till ny gränsdragning för Naturreservat Öresundsparken

15.

Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet)
Delegationsbeslut 2017-02-27, Tf. förvaltningschef: Beslut avseende
skolplacering på grund av att en elev har behov av särskilt stöd och
därigenom ska placeras i en viss skolas verksamhet, Dnr: BUN
2017:102.606
Delegationsbeslut 2017-02-27, Tf. förvaltningschef: Beslut avseende
skolplacering på grund av att en elev har behov av särskilt stöd och
därigenom ska placeras i en viss skolas verksamhet, Dnr: BUN
2017:101.606
Delegationsbeslut 2017-03-08, Tf. förvaltningschef: Fastställande av
reviderad vidaredelegationsordning för förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid

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 30 mars 2017

