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

- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, §§54-63 
- Internremiss 2020-06-17: inför bildandet av naturreservatet ”Agustenborg”, Lomma kommun 
- Internremiss 2020-06-17: inför bildandet av naturreservatet ”Kyrkfuret”, Lomma kommun 
- Internremiss 2020-06-17: ”Energi och klimatplan för Lomma kommun 2021 – 2025” 
- Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 2020:3306) 2020-06-24: Ansökan om godkännande som 

huvudman för riksrekryterande högskoleförberedande utbildning med eget examensmål vid 
gymnasieskolan Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

- Skrivelse från Skolverket 2020-06-07: Beslut om riksrekryterande högskoleförberedande 
utbildning med eget examensmål 

- Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 2020:3304) 2020-06-24: Ansökan om godkännande som 
huvudman för riksrekryterande högskoleförberedande utbildning med eget examensmål vid 
gymnasieskolan Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Plats: Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen 
Tid: 2020-09-01 klockan 18:30 

1 Val av justeringsperson 

2 Beslut om fastställande av taxor för uthyrning av skollokaler mm 

3 Beslut om reviderade skolvalsregler 

4 Beslut om yttrande över återremiss avseende motion angående kartläggning av 
måltidernas klimatpåverkan 

5 Beslut om yttrande över internremiss avseende naturreservat Augustenborg 

6 Beslut om yttrande över internremiss avseende naturreservat Kyrkfuret 

7 Beslut om yttrande över internremiss avseende energi- och klimatplan 

8 Information om enkät - Förskolebarometer 

9 Information om skolresultat VT 2020 

10 Beslut om nya kontaktpolitiker 

11 Beslut om fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

12 Information från förvaltningen 

13 Anmälan av inkomna och angivna skrivelser: 
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- Skrivelse från Skolverket 2020-06-07: Beslut om riksrekryterande högskoleförberedande 
utbildning med eget examensmål 

- Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 2020:3300) 2020-06-24: Ansökan om godkännande som 
huvudman för internationell hästskötare som en riksrekryterande yrkesutbildning med eget 
examensmål vid gymnasieskolan Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

- Skrivelse från Skolverket 2020-06-07: Beslut om riksrekryterande högskoleförberedande 
utbildning med eget examensmål 

- Kommunstyrelsen 2020-06-10, §111: Angående beslut om intern och extern remiss för energi 
och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 

- Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 2020:919) 2020-06-26: Ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola vid Consensum i Lunds kommun 

- Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 2020:1029) 2020-07-29: Ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola vid Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

 
14   Övrigt 
 
Anmäl förhinder till Filippa Bokelid, Filippa.Bokelid@lomma.se eller tfn 040- 641 16 38 
 
Lomma 2020-08-26 
 
Välkommen! 
 
Ordföranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


