
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (22) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-09-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2020-09-01, kl. 18:30-20:19 

Ajournering: 19:00-19:11 
 

 

Beslutande Fredrik Axelsson (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Thomas Eneström (S) 
Jonna Tingberg (M) 
Jesper Wiman (M) 
Anita Fränninge (M) 
Denise Rydblom (C) 
Gun Larsson (L) 
Malin Stern (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Helena Eneroth (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ersätter Leslie Qvandrup (M) 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anna-Lena Wolfe (C) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Camilla Cronsjö (M) 
Ingrid Johansson (M) 
Pär Tufvesson (L) 
Marie Sand (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
 
Filippa Bokelid 
Staffan Friberg 
Svenjohan Davidsson 
Thomas Ladö 
Ragnar Andreé 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
utredningschef/ sft förvaltningschef 
verksamhetschef för grundskola  
kvalitet och utvecklingsledare 
Lärarnas riksförbund 

Utses att justera Thomas Eneström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-09-08 
 
 
 
 

Paragraf  
§59-§72 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Fredrik Axelsson 
 Justerande  

 
 

  Thomas Eneström 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (22) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-09-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-09-01   

Paragrafer §59-§72   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-09-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-10-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-09-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

BUN § 59   BUN/2018:228 - 706 
 
 

Beslut om fastställande av taxor för uthyrning av skollokaler mm 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2019-10-02 (KS 151/19), behandlat förslag 
till budget 2020 och plan för ekonomin 2021 – 2023. I ärendet beslutar 
kommunstyrelsen bland annat att uppdra till samtliga nämnder att utreda hur 
avgiftsfinansieringsgraden kan öka, både genom lägre kostnader och högre intäkter. 

 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har, som en del i arbetet med 
uppdraget från kommunstyrelsen gjort översyn av taxa för uthyrning av skollokaler 
med mera (F.4.3.1) samt tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler (F.4.3.2) 
enligt bilaga. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 
§55. 
 
Överläggning  
Ordförande Fredrik Axelsson yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att ärendet 
återremitteras till förvaltningen med uppdraget att redovisa ett förslag där taxa 1 inte 
revideras, samt att övriga taxor i förvaltningens förslag höjs likt den generella 
revidering som skett i Sverige enlighet med generella prisutvecklingen. 
 
Nämnden ajournerar sig kl. 19:00- 19:11. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition dels på frågan om ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen, dels på frågan om ärendet ska avgöras idag, varefter ordförande finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla ordförandes yrkande. 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (22) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-09-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 59 (fort.)  BUN/2018:228 - 706 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 

§55 
‒ Skrivelse 2020-03-24 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Bilaga: Förslag till taxa för uthyrning av skollokaler med mera (F.4.3.1). 
‒ Bilaga: Förslag till tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler (F. 4.3.2) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att fastställa taxa för uthyrning av skollokaler mer mera. 
(F.4.3.1) enligt bilaga, att gälla från och med 2021-01-01. 

‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer tillämpningsföreskrifter för uthyrning av 
skollokaler (F. 4.3.2), enligt bilaga. 

‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer nya avgifter inför varje år vid 
sammanträdet i november. 

 
./. Bilaga 
 

Reservation 
Thomas Eneström (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
kommunstyrelsen
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-09-01 
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BUN § 60   BUN/2020:172 - 611 
 
 

Beslut om reviderade skolvalsregler 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt förslag till 
reviderade regler för skolval i Lomma kommun. Reglerna omfattar urvalsgrunder vid 
fler sökande än platser. Urvalsgrunderna anger regler vid folkbokföring inom och 
utanför skolans närområde, syskonförtur och behov av särskilt stöd. Reglerna 
beskriver också rektors ansvar vad gäller beslut om placering, vilken placering som 
görs om förälder avstår att göra skolval. Reglerna syftar till att förtydliga 
utgångspunkterna och urvalsgrunderna vid fler sökanden än antalet platser till en 
skola. Reglerna avser också att bidra till att en jämn fördelning av elever i skolornas 
klasser samt att förstärka likvärdigheten i utbildning för kommunens elever. 
 
I föreliggande förslag har nu gällande regler kompletterats med regler avseendes 
skolval till årskurs 4 för de elever som går i årskurs 3 i Strandskolan. I övrigt har endast 
smärre språkliga justeringar gjorts. 

 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 
§56. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 

§56 
‒ Skrivelse 2020-06-08 från förvaltningschef och administrativ chef UKF 
‒ Revidering av regler för kommunalt skolval i Lomma kommun. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden fastställer de reviderade reglerna för skolval i 

Lomma kommun, enligt bilaga. 
 

./.  Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista  
UKF förvaltningen för kännedom 
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BUN § 61   BUN/2019:114 - 000 
 
 

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

 
 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet Lomma-Bjärred har kommit in med en motion till kommunfullmäktige. 
Genom motionen önskar partiet att Lomma kommun ska undersöka vilken 
klimatpåverkan kostenhetens måltider har samt redovisa detta för 
kommunfullmäktige. 
 
Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-17, § 105, att översända yttrande 
över motion angående kartläggning av måltidernas klimatpåverkan till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, vid sammanträdet 2020-04-17, § 76, att 
återremittera ärendet till barn och utbildningsnämnden för komplettering med en 
beskrivning av förutsättningarna för att göra en undersökning avseende måltidernas 
klimatpåverkan.  
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid föreslår barn- och 
utbildningsnämnden översända yttrande enligt bilaga till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 
§57. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 

§57 
‒ Skrivelse 2020-08-04 från förvaltningschef och kostchef 
‒ Yttrande över återremiss avseende komplettering med en beskrivning av 

förutsättningarna för att göra en undersökning avseende måltidernas 
klimatpåverkan. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner översänder yttrande över återremiss 

avseende komplettering med en beskrivning av förutsättningarna för att göra en 
undersökning avseende måltidernas klimatpåverkan, till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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BUN § 61 (fort.)  BUN/2019:114 - 000 
 

./. Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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BUN § 62   BUN/2020:177 - 010 
 
 

Beslut om yttrande över internremiss avseende naturreservat 
Augustenborg 

 
 
Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen har, vid sammanträdet 2020-06-03 (PLG § 14/20), beslutat att 
förslag på beslut och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning (bilaga 1–3) för 
naturreservatet Augustenborg ska skickas på internremiss till nämnderna, på samråd 
till berörda myndigheter, på remiss till sakägare samt skickas till övriga intressenter för 
kännedom. 
 
Området är beläget väster om Norra Västkustvägen och söder om Tegelbruksvägen 
(Bilaga – Förslag till avgränsning av Naturreservat Augustenborg). 
 
Syftet med naturreservatet är att skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. 
Vidare ska den biologiska mångfald som är knuten till områdets skogs- och ängsmiljöer 
samt småvatten bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan äventyra biologisk 
mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd för 
i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt 
EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet att inkomma med yttrande över förslaget 
till Naturreservat senast 2020-10-07. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 
§ 58. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 

§58 
‒ Yttrande över internremiss avseende naturreservat Augustenborg. 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-05-20. 
‒ Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservat Augustenborg. Förslag på 

skötselplan för naturreservat Augustenborg.  
‒ Förslag på gränsdragning av naturreservat Augustenborg.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder yttrande över 

naturreservat Augustenborg till kommunstyrelsen. 
./. Bilaga 
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BUN § 62 (fort.)  BUN/2020:177 - 010 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
kommunstyrelsens 
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BUN § 63   BUN/2020:178 - 010 
 
 

Beslut om yttrande över internremiss avseende naturreservat Kyrkfuret 

 
Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen har, vid sammanträdet 2020-06-03 (PLG § 14/20), beslutat att 
förslag på beslut och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning (bilaga 1–3) för 
naturreservatet Kyrkofuret ska skickas på internremiss till nämnderna, på samråd till 
berörda myndigheter, på remiss till sakägare samt skickas till övriga intressenter för 
kännedom. 
 
Området är beläget mellan Höje å och Habovägen i Kyrkfurets östra del (Bilaga – 
Förslag till avgränsning av Naturreservat Kyrkfuret). 
 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och 
utveckla värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar 
ädellövskog och alkärr samt andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga 
torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska mångfald som är knuten till 
områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att äventyra 
biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt 
bevarandetillstånd för, i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv, ska upprätthållas och nya ska kunna 
utvecklas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet att inkomma med yttrande över förslaget 
till naturreservat senast 2020-10-07. 
 
Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 
§59. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 

§59 
‒ Yttrande över internremiss avseende naturreservat Kyrkfuret. 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-05-20. 
‒ Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet Kyrkfuret.  
‒ Förslag på skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret.  
‒ Förslag på gränsdragning av naturreservatet Kyrkfuret. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder yttrande över 

naturreservat Kyrkfuret till kommunstyrelsen. 
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BUN § 63 (fort.)  BUN/2020:178 - 010 
 

./. Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 64   BUN/2020:179 - 010 
 
 

Beslut om yttrande över internremiss avseende energi- och klimatplan 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2020-06-10 (KSAU § 111/20), 
behandlat förslag till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025". 
Utskottet beslutade att planen med tillhörande bilagor ska skickas på internremiss till 
nämnderna i Lomma kommun samt på extern remiss till berörda parter och 
intressenter. 

 
Energi- och klimatplanen ska enligt planeringsavdelningen leda till att lagkrav följs, att 
internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, att energianvändningen 
effektiviseras och säkras samt att klimatpåverkan minimeras. Utöver att ta ansvar för 
kommunens påverkan på en hållbar global utveckling ska planen, enligt 
planeringsavdelningen, även leda till en lokal långsiktig hållbar utveckling både socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt.  
 
Planen ska styra kommunens arbete med tillförsel, distribution samt användning av 
energi och därmed uppfylla lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Då detta 
är starkt kopplat till kommunens arbete med klimatpåverkan har även det 
inkorporerats i gällande energi- och klimatplan, och planen utgör kommunens 
viktigaste verktyg för arbetet med miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Planens 
mål och åtgärder ska inom avsedd tid genomföras och redovisas i kommunens digitala 
uppföljningssystem.  

 
Målen och åtgärderna har framförallt koppling till arbetet med att uppnå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. Flera av åtgärdsförslagen är även viktiga för andra 
miljömål såsom God bebyggd miljö. Målen och åtgärderna kan även kopplas till 
arbetet med att uppnå de av FN uppsatta globala målen för hållbar utveckling, detta 
gäller bland annat delmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och samhällen, 
Bekämpa klimatförändringar samt Ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Arbetsgruppen och tjänstemannastyrgruppen för energi- och klimatplanen 2021-2025 
har tagit fram ett förslag till remissförslag för internremiss till nämnderna samt 
externremiss till berörda parter och intressenter. 
 
Förvaltningen har gjort förslag till yttrande över förslaget enligt bilaga. 
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BUN § 64 (fort.)  BUN/2020:179 - 010 
 

Beslutsunderlag 
‒ Bilaga 1 Remissförslag av Energi-och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
‒ Bilaga 2 Remissförslag av bilagor till Energi-och klimatplan för Lomma kommun 

2021-2025 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder yttrande över Energi-

och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 jämte bilagor till 
kommunstyrelsen. 

 
 
./.  Bilaga A, B. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (22) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-09-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 65   BUN/2020:176 - 010 
 
 

Information om enkät - Förskolebarometer 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid genomför kontinuerligt de 
kommunövergripande enkätundersökningen Förskolebarometern. Enkäten är ett 
kvantitativt dataunderlag som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet både på 
enhets- och på huvudmannanivå.  
 
Enkäten syftar till att fånga vårdnadshavares upplevelse av lärmiljön i förskola och 
pedagogisk omsorg. 
 
Enkätundersökningen för läsåret 2019-2020 är färdigställd. Förvaltningen önskar 
därför presentera resultaten för nämnden som ett underlag för ett fortsatt 
utvecklingsarbete. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 
61. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 

§61 
‒ Skrivelse 2020-06-26 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare 
‒ Rapport: Förskolebarometern 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännanden, information om 

resultaten av enkäten till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 66   BUN/2020:175 - 611 
 
 

Information om skolresultat VT 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden följer upp elevernas kunskapsresultat efter varje 
termin. Detta innebär att nämnden gör två uppföljningar per år, där 
kunskapsresultaten följs upp i augusti och februari. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har sammanställt resultaten för 
vårterminen 2020. I uppföljningen görs jämförelser mellan år, terminer och 
skolenheter (bilaga). 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 
§62.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, 

§62 
‒ Skrivelse 2020-06-29 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola 
‒ Rapport: Skolresultat – VT 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande informationen om 

skolresultat från vårterminen 2020 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 67   2019:62 - 600  
 
 

Beslut om nya kontaktpolitiker 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förskoleorganisationen har genomgått en omorganisation (BUNAU 2020-06-02, §52) 
som trädde ikraft höstterminen 2020. På grund av denna omorganisation har barn- 
och utbildningsnämndens kontaktpolitiker setts över. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden utser nya kontaktpolitiker för tiden till och med 

2022-12-31 i enlighet med bilaga. 
 
./. Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Troman 
Lönespecialist 
rektorer för förskola 
rektorer för grundskola 
kontaktpolitiker 
verksamhetschef för grundskola 
verksamhetschef för förskola 
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BUN § 68   BUN/2020:192 - 001 
 
 

Beslut om fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 

Ärendebeskrivning  
 
Fyllnadsval avseende uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter avsägelse från Malin Taggu (M) för tiden till och med 2022-12-31. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott väljs Jesper Wiman 

(M). 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Jesper Wiman
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BUN § 69   BUN/2020:193 - 001 
 
 

Beslut om fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott, efter avsägelse från Miriam Ahlström (M) för tiden till och med 2022-
12-31. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Till ny 3:e ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott väljs Leslie 

Qvandrup (M). 
‒ 3:e ersättare Anita Fränninge flyttar upp ett steg. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Leslie Qvandrup 
Anita Fränninge



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (22) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020-09-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 70   BUN/2020:3  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för grundskola Svenjohan Davidsson informerar om 
kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning där investering av bland annat 
idrottshallar diskuterats. Vidare har UKF skapat en arbetsgrupp, bestående av 
verksamhetschefen för grundskola samt rektorer, som inför nästa höst kommer ha en 
handlingsplan för hur förvaltningen ska hantera bristen av idrottslokaler i mellanläget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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BUN § 71   BUN/2020:5 
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

 

Ärendebeskrivning  
‒ 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 

‒ 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 
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BUN § 71 (fort.)  BUN/2020:5 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna och avgivna skrivelser. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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BUN § 72   BUN/2020:53   
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Malin Stern och Marie Sand frågar kring hur beslut gällande statistiksekretess 
avseende skolor kan komma att påverka Lomma kommun. 
 
Verksamhetschef Svenjohan Davidsson informerar att det innebär att nationell 
statistik inte kommer samlas in men förvaltningen kommer fortsatt kunna leverera 
statistik från kommunens verksamheter till nämnden.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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