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Plats

Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset i Lomma

Tid

Tisdagen den 8 november 2016, kl. 18.30–20.56
Ajournering kl. 19.32–19.45

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Lena Wahlgren (M)
Lars Carlén (S)
Richard Jerneborg (M)
Charlott Enocson (M)
Anders Olin (M)
Anita Fränninge (M)
Remco Andersson (L)
Eva-Lotta Grantén (L)
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2:e vice ordförande §§ 86-94
ledamot §§ 86-94
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ledamot §§ 86-94
ledamot §§ 86-94
ledamot §§ 86-94
ledamot §§ 86-94
ledamot §§ 86-94
ersätter Fredrik Högberg (S) §§ 86-94

Övriga deltagare

Jesper Wiman (M)
Leslie Qvandrup (M)
Susanne Borgelius (M)
Peter Brobäck (M)
Peter Jansson (M)
Ann-Marie Lundberg (MP)

ersättare §§ 86-94
ersättare §§ 86-94
ersättare §§ 86-94
ersättare §§ 86-94
ersättare §§ 86-94
ersättare §§ 86-94

Bo Kristoffersson
Maria Franzén Waljenäs
Staffan Friberg
Magnus Lindvall
Kristina Liljenström

förvaltningschef §§ 86-94
nämndsekreterare §§ 86-94
utredningschef §§ 86-94
ekonom §§ 86-90
administrativ chef §§ 86-89

Helen Hurtig
Ragnar Andrée

Lärarförbundet §§ 86-94
Lärarnas riksförbund §§ 86-94

Utses att justera

Lars Carlén

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2016-11-15
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§ 86 Ekonomisk uppföljning avseende januari-september 2016
§ 87 Uppföljning av lokalbehovsplan 2016
§ 88 Förändring av resursfördelning inom förskola och fritidshemsverksamhet
§ 89 Revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg samt hemställan hos kommunfullmäktige om fastställande
av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
§ 90 Revidering av delegationsordning avseende avstängning från nyttjande
av plats i förskola, fritidshem och familjedaghem
§ 91 Yttrande över internremiss av föreskrifter, gränsdragning samt
skötselplan för bildandet av Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde i
Lomma kommun
§ 92 Information inför nämndens/förvaltningens presentation i samband med
kommundialog
§ 93 Information från förvaltningen
§ 94 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-september 2016
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19,
§ 34, anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att
samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten och att
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som
händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i
form av månadsrapporter på nämndsnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt
årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer
löpande sina verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse
inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas
kommunstyrelsen och förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa
avvikelsen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-25, § 77, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-september 2016
– Barn- och utbildningsnämnden, månadsrapport 201601–201609, Driftnetto och
investeringar
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-25 § 77
Nämndens handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och ekonom Magnus Lindvall föredrar
ärendet för nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för
perioden 2016-01 – 2016-09.
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att i framtida
ekonomiska uppföljningar redovisa de förändringar av den ekonomiska prognosen
som skett under året.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016: 95.216

Uppföljning av lokalbehovsplan 2016
Ärendebeskrivning
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av
verksamhetslokaler, med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling
som förordas och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella
åtgärder som anges.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar
som påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under
våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen, som omfattar
perioden 2016 – 2030, tar också hänsyn till befolkningstillskott utöver den
befolkningstillväxt som är föranledd av nybyggande.
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av lokalbehovsplanen, och redogör
för ärendet i skrivelse 2016-10-18 från förvaltningschef, utredningschef och
intendent.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-25, § 80, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-10-18 från förvaltningschef, utredningschef och intendent
– Bilaga: Barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan 2016
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-25 § 80
Nämndens handläggning
Utredningschef Staffan Friberg föredrar ärendet för nämnden.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av lokalbehovsplan
2016 och översänder lokalbehovsplanen till kommunstyrelsen för kännedom.
Bilaga A, B.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016:245.040

Förändring av resursfördelning inom förskola och
fritidshemsverksamhet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden införde 2014 en ny resursfördelning för Lomma
kommuns för- och grundskoleverksamhet. Det nya resursfördelningssystemet
skulle ta hänsyn till ny lagstiftning, vara behjälpligt i den ekonomiska styrningen,
samt vara rättvist och skapa en buffert för kommande behov.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bedömer att
resursfördelningssystemets styrmekanismer har varit en bidragande orsak till att
barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utfall under perioden 2014-2015 varit
positivt. Prognosen för budgetåret 2016 visar likaså på ett positivt utfall.
Under 2016 har förvaltningen genomfört en förnyad översyn av systemet för
fördelning av resurser. En av de slutsatser som har dragits är att justeringar bör
göras i resursfördelningen till förskolan och fritidshemmen, så att en förenklad
och mer förutsägbar tilldelning sker.
Förvaltningen har inkommit med ett förslag till förändring av resursfördelningen
inom förskola och fritidshemsverksamhet, och redogör för ärendet i skrivelse
2016-10-19 från förvaltningschef och ekonom.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-25, § 78, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-10-19 från förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Förslag till fördelning av resurser 2017
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-25 § 78
Nämndens handläggning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och ekonom Magnus Lindvall föredrar
ärendet för nämnden.

Utdragsbestyrkande
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./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa förändringar i
resursfördelningen inom för- och grundskoleverksamheten i enlighet med bilaga,
att gälla från och med 2017-01-01. Ersättningen för fritidshem ska vara den
samma för åldersgruppen 6-9 år. Ersättningen till förskola ska vara uppdelad i
åldersgrupperna 1-2 år och 3-5 år, och vara oberoende av om barnet är placerat på
heltid eller deltid.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg samt hemställan hos kommunfullmäktige
om fastställande av taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2016-10-25,
behandlat förslag till revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg samt förslag till revidering av kravrutin och
sanktioner. Aktuella tillämpningsföreskrifter fastställs av barn- och
utbildningsnämnden.
Efter arbetsutskottets handläggning har emellertid förvaltningen för utbildning,
kost, kultur och fritid gjort bedömningen att tre områden, inom tillämpningsföreskrifterna, behöver anpassas i, eller komplettera, taxa för förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg i Lomma kommun. De områden som avses är:
– Omsorgstid för föräldralediga och arbetssökande från 15 till 25 timmar per
vecka.
– Omsorg på obekväm arbetstid.
– Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar
Omsorgstid för föräldralediga och arbetssökande från 15 till 25 timmar per vecka
Rätten till förskola för föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare föreslås
utökats från 15 till 25 timmar per vecka under tiden måndag till fredag klockan
09.00-14.00. Motsvarande utökning föreslås göras avseende pedagogisk omsorg
där tiden förläggs efter överenskommelse med pedagogisk omsorg.
Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid har erbjudits, men inte varit reglerat i
tillämpningsföreskrifterna. Denna omsorg har då tillämpats så att utöver omsorg
på obekväm tid, mellan klockan 18:30 - 21.00 på vardagar och 06:30-21.00 på
helger och röda dagar, har även nattomsorg erbjudits. I den revidering av
tillämpningsföreskrifternas som gjorts föreslås endast erbjudande om omsorg på
obekväm tid enligt ovan tillföras. Detta innebär att nattomsorg inte erbjuds.

Utdragsbestyrkande
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Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar
Barn till arbetande eller studerande med förskoleplacering/placering i pedagogisk
omsorg, som har ett omsorgsbehov som överstiger 15 timmar i veckan, har en
reducerad avgift med 1/3 av den avgift som följer av taxan.
Avsikten med regleringen är att avgiften reduceras med 1/3 av den avgift som
följer av taxan. I tillämpningsföreskrifterna och taxan uttrycks dock reduktionen i
termer av procentandel av inkomst och relateras till antalet barn i omsorg, vilket
inte varit avsikten när reglering gjorts. Formuleringen i tillämpningsföreskrifterna
och taxan föreslås därför ändras.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagna
revideringar i tillämpningsföreskrifterna för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg. I de delar som omfattas av taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Lomma kommun föreslår förvaltningen att nämnden fattar
beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om revidering av taxa
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun. Förvaltningen
föreslår vidare att nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om fastställande
av föreslagna revideringar av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Lomma kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-25, § 79, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-02 från tjänsteförrättande förvaltningschef och administrativ
chef
– Bilaga 1: Förslag på revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
– Bilaga 2: Förslag till revidering av taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Lomma kommun
– Bilaga 3: Förslag till kravrutin avseende barnomsorgsavgift
– Bilaga 4: Avgiftsnivåer för maxtaxa
– Bilaga 5: Kalkyl över 25 h barnomsorg per vecka för föräldralediga och
arbetssökande
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-25 § 79
Nämndens handläggning
Administrativ chef Kristina Liljenström föredrar ärendet för nämnden.

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska
besluta att fastställa föreslagna revideringar av tillämpningsföreskrifterna för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, och att de delar som omfattas av taxa
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun fastställs under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om revidering av taxa för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun.
Ordföranden yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden beslutar att de
reviderade tillämpningsföreskrifterna, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Lomma kommun, ska gälla från och med 2017-01-01.
Ordföranden yrkar slutligen att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att
hemställa hos kommunfullmäktige om fastställande av taxa för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun i enlighet med
bilaga. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Lars-Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att uppdra till
förvaltningen att ta fram förslag till barnomsorg som även innefattar obekväm
arbetstid under nattetid.
Nämndens handläggning
Sammanträdet ajourneras kl. 19.32–19.45.
Beslutsgång
Ordförande Robert Wenglén ställer först proposition på sina yrkanden, varefter
nämnden bifaller dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lars Carléns (S) tilläggsyrkande,
varefter nämnden avslår det.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagna revideringar i
tillämpningsföreskrifterna i enlighet med bilaga. I de delar som omfattas av taxa
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun fastställer
nämnden tillämpningsföreskrifterna under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Lomma kommun.

Utdragsbestyrkande
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– Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om revidering av taxa för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun ska
tillämpningsföreskrifterna gälla från och med 2017-01-01.
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om
fastställande av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma
kommun i enlighet med bilaga, att gälla från och med 2017-01-01.
./.

Bilaga A, B, C.
Reservation
Lars Carlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Revidering av delegationsordning avseende avstängning från
nyttjande av plats i förskola, fritidshem och familjedaghem
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2016-10-25,
behandlat förslag till revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt förslag till revidering av kravrutin och
sanktioner.
Arbetsutskottet uppdrog i samband med behandlingen av detta ärende till
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att återkomma med förslag till
reviderad delegationsordning avseende avstängning från nyttjande av plats i
förskola, fritidshem och familjedaghem.
Förvaltningen föreslår att gällande delegationsordning kompletteras med
ytterligare en punkt, punkt 2:8, med rubriken Avstängning från nyttjande av plats i
förskola, fritidshem och familjedaghem, och att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att förvaltningschefen ska vara delegat när det gäller beslut om
avstängning från nyttjande av plats. Föreslagen revidering av delegationsordning
föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-25, § 79, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-11-03 från tjänsteförrättande förvaltningschef och administrativ
chef
– Bilaga: Förslag till revidering av delegationsordning avseende avstängning från
nyttjande av plats i förskola, fritidshem och familjedaghem
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-25 § 79

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen revidering av
delegationsordning i enlighet med bilaga, att gälla från och med 2017-01-01.
Bilaga.
– Anmälan av vidaredelegat enligt bilaga läggs med godkännande till
handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över internremiss av föreskrifter, gränsdragning samt
skötselplan för bildandet av Naturreservat Öresundsparkens
fritidsområde i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Naturreservatsbildning av Öresundsparkens fritidsområde ingår som en del av
kommunstyrelsens nämndsplan för 2016. Det långsiktiga målet är att arealen
skyddad natur i kommunen ska fördubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse
med 2012.
Innan förslaget på gränsdragning, beslut och föreskrifter, skötselplan samt
förändringar, gestaltning och upprustningar för Naturreservat Öresundsparkens
fritidsområde skickas på officiellt samråd har det skickats på remiss till
kommunens nämnder.
Syftet med naturreservatet är att tillgodose behov av områden för friluftslivet,
bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla värdefulla
naturmiljöer. Reservatsbildandet ska leda till bevarande och utvecklande av
områdets höga rekreativa och biologiska värden. För att säkra och utveckla
områdets biologiska mångfald kommer skötseln att följa en skötselplan.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ser att Öresundsparkens
fritidsområde används av barn och ungdomar, både för rekreation och inom ramen
för det pedagogiska arbetet i förskolan och skolan. Om inte förslaget till
naturreservatsbildning medför hinder för sådant nyttjade av området, har inte
förvaltningen någonting att erinra mot förslaget.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-25, § 84, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-10-18 från förvaltningschef och utredningschef
– Internremiss gällande skapande av Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde
2016-09-19
– Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Öresundsparkens
fritidsområde
– Bilaga 2: Förslag till skötselplan 2016-09-19
– Bilaga 3: Förslag på gränsdragning för Naturreservat Öresundsparkens
fritidsområde
– Bilaga 4: Förslag på förändringar och upprustningar i Naturreservat
Öresundsparkens fritidsområde 2016-09-19
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-25 § 84
Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden meddelar samhällsbyggnadsförvaltningens
planeringsavdelning att nämnden inte har någonting att erinra avseende förslaget
till reservatsbildning i Öresundsparkens fritidsområde, såvida inte förslaget
medför hinder för att nyttja området för rekreation och inom ramen för det
pedagogiska arbetet i förskolan och skolan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 15 (17)

2016-11-08

BUN § 92

Dnr BUN 2016:16.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson informerar om:
• Fågelholksprojekt
• Uppföljning av kostnader för gymnasieplatser
• Kommunstyrelsens uppdrag till barn- och utbildningsnämnden gällande
redovisning av plan för ekonomisk balans inom integrationsverksamheten och
åtgärder inför nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn
och unga
• Skadegörelse på Bjärehovsskolan
• Nytt kring extratjänster i välfärden
• Vikarierande rektor på Rutsborgskolan
• Uppföljning av fokusområden
• Förvaltningschef Bo Kristoffersson och pedagoger från Lomma kommun talare
på SETT SYD 2016 den 1-2 november
• Kostnadsjämförelse datorer
• Utveckling av det kollegiala lärandet
• Samverkan skola och arbetsliv
• Resultatstyrning
• Skolledarskap
• Arbetsmarknadsdagen den 25 oktober
• Internetdagarna den 21-22 november
• Förvaltningschef Bo Kristoffersson och kommunikation- och
pedagogikutvecklare Fredrik Hedström talare på konferensen Implementera
digitalisering i skolan på Teknologiskt institut den 30-31 januari 2017
• Förvaltningens verksamhetsbesök
• Intern ledarskapsfortbildning
• Medborgardialog
• Hållbar utveckling
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 93

s. 16 (17)

2016-11-08
Dnr BUN 2016:123.009

Information inför nämndens/förvaltningens presentation i
samband med kommundialog
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen kallar varje år till en kommundialog där alla nämnders
presidier och förvaltningschefer deltar. I samband med årets dialogdag 2016-1116 ska varje nämnd/förvaltning förbereda en presentation där följande
aspekter/frågor lyfts in:
– Vilka förändringar och utveckling av verksamheterna planeras inför 2017?
Vilka är de prioriterade målen 2017 och hur arbetar ni för att förverkliga dem?
– Hur kommer arbetet med effektiviseringar att genomföras 2017 och kommande
år i enlighet med de övergripande målen för 2015-2019, som föreskriver att
alternativa driftsformer alltid skall övervägas i alla verksamheter, samt att alla
administrativa funktioner regelbundet ska prövas?
– På vilket sätt säkerställs att uppsatta nämndsmål och övergripande mål verkligen
styr verksamheten mot högre måluppfyllelse, trots att mätningar och resultat i
vissa fall redovisas först vid årets slut? Hur kan den löpande måluppföljningen
förbättras?
Nämndens handläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) informerar om nämndens/förvaltningens
presentation i samband med den kommande kommundialogen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 94

s. 17 (17)

2016-11-08
Dnr BUN 2016:38.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-25 § 76-87
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 163
Skolinspektionen 2016-09-06: Beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för riksrekryterande estetisk spetsutbildning vid Bryggeriets Gymnasium i Malmö kommun, dnr: 2016:76.612
Skolinspektionen 2016-10-19: Anmälan om skolsituation för elev vid Bjärehovskolan i Lomma kommun, dnr: 2016:241.606
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

