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Gruppmöten: 
Borgerliga gruppen träffas kl. 17:30 i Stora Sessionssalen 
S-gruppen träffas kl. 17:30 i sammanträdesrum Fjelie 
 

Ärende 
 
  

1 Val av justeringsperson 

2 Ekonomisk uppföljning avseende januari-oktober 2017 

3 Förslag till en decentraliserad resursfördelningsmodell för förskola och grundskola i 
Lomma kommun 

4 Förslag till nämndsbudget 2018 

5 Förslag till fastställande av bidrag och interkommunal ersättning till förskolor, 
förskoleklasser och fristående verksamhet 2018 

6 Förslag till fastställande av bidrag till enskild pedagogisk omsorg för 2018 

7 Information från kommundialog 

8 Förslag till fastställande av nämndsplan 2018 

9 Förslag till yttrande över förslag till verksamhetsplan för UKF-förvaltningen 2018 
Verksamhetsplan 2018 publiceras separat på Netpublicator 

10 Uppföljning av lokalbehovsplan 

11 Rapport avseende sjukfrånvaro inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

12 Redovisning avseende anmälningar om kränkande behandling i för- och grundskola 

13 Utvärdering avseende införandet av digitala läromedel område Alfredshäll 

14 Förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2018 

15 Förslag till ny struktur och tidsplan för nämndens verksamhetsuppföljning 

16 Förslag till revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

17 Förslag till yttrande över Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018 - 2025 

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

Plats: Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen 

Tid: 2017-12-12 klockan 18:30 
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18 Förslag till yttrande över detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun (Bjärred centrum) 

19 

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser (i pärm vid sammanträdet) 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2017-11-28 §§ 90-106. 
Kommunfullmäktige 2017-10-26 § 63: Beslut om godkännande av avsägelse från Anna-
Karin Åkerman (S) avseende uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
för tiden till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav, dnr. KS/KF 
2017:285.113. 
Kommunfullmäktige 2017-11-26 § 68: Beslut om fastställelse av budget innefattande 
budget för år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019-2020; beslut om fastställelse 
av finansiella mål och verksamhetsmål; beslut om bemyndigande till kommunstyrelsen 
dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av 
lån; beslut om bemyndigande till kommunstyrelsen avseende strategiska 
fastighetsförvärv; beslut om fastställelse av skattesats för år 2018, dnr. KS/KF 
2017:83.042. 
Montessori Bjerred 2017-11-14: Tillbakadragande av överklagan av beslut om 
tilläggsbelopp, dnr. 2017:273. 
Rektor Bjärehovskolan 2017-11-20: Anmälan om elevs frånvaro till nämnd, dnr 
2017:376.606. 
Rektor Bjärehovskolan 2017-11-20: Anmälan om elevs frånvaro till nämnd, dnr 
2017:376.606. 
Lärarförbundet 2017-11-30: Tillägg till Lärarförbundets yrkande för budget 2018, dnr. 
2017:219.040   
Sveriges skolledarförbund 2017-12-04: Yrkanden med anledning av 2018 års budget för 
UKF, dnr 2017:219.040 
 

20 

Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet) 
Områdeschef Resurscentrum 2017-09-21: Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för 
elev på Montessori Bjerred efter överklagan av tidigare beslut, dnr. BUN 2017:273.620 
Områdeschef Resurscentrum 2017-09-21: Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för 
elev på Montessori Bjerred efter överklagan av tidigare beslut, dnr. BUN 2017:273.620. 
Områdeschef Resurscentrum 2017-09-21: Beslut om avslag  tilläggsbelopp för elev på 
Montessori Bjerred efter överklagan av tidigare beslut, dnr BUN 2017:273.620. 
  

21 Övrigt 

 
 
 
 
Anmäl förhinder till Emelie Andersson, emelie.andersson@lomma.se eller tfn 040-6411638 
 
Lomma 2017-12-07 
 
Välkommen! 
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Ordföranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


