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§ 222

Upprop

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden hälsar nya ersättaren Jennie Svensson (SD) välkommen
till nämnden.

Ärendebeskrivning
Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras.
Ledamöterna Camilla Kampf (M) och Fredrik Hanell (MP) är frånvarande vid uppropet.
Anita Tarkkonen (V) och Anna Johnsson (MP) tjänstgör i deras ställe.
Camilla Kampf (M) deltar i sammanträdet från § 227 och tjänstgör från och med § 228.
Hans-Erik Johansson (KD) deltar i sammanträdet från § 228.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 223 Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes.

Ärendebeskrivning
Föredragningslista och kallelse till kvällens möte är publicerad på Meetings+, till vilken
ledamöter och ersättare har åtkomst.
Ledamoten, Maria Boström-Lambrén (S), anmäler deltagande i Skånes kommuner och
Landsting konferens, Plug In. Förrättningen anmäls under § 240.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 224 Val av Justerare och tidpunkt för
protokollets justering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Maria Boström-Lambrén (S) utses att justera kvällens protokoll, och
2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, fredag den 22 december
kl. 09:00.

Ärendebeskrivning
I tur att justera av de närvarande är Maria Boström-Lambrén (S).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/36

§ 225 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll 2017-1120
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från nämndens sammanträde 2017-11-20 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från nämndens sammanträde den 20 november 2017 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-11-20.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 (2017-12-05 BUN AU
§194).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/26

§ 226 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll 2017-12-05
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Uppdrar till nämndsekreteraren att korrigera § 198, och
2. Lägga protokollen från arbetsutskottets sammanträde den 2017-12-05 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollen från arbetsutskottets sammanträde den 5 december 2017 anmäls.
Beslutsmotivering
Lydelsen under rubriken beslutsmotivering i § 198 är: ”Efter utförd revidering ska det
framgå av riktlinjerna att pedagogisk lunch kan intas mot en kostnad på 33 kronor.”
Korrekt lydelse under rubriken beslutsmotivering i § 198: ”Efter utförd revidering ska det
framgå av riktlinjerna att pedagogisk lunch kan intas mot en kostnad på 32 kronor.”

Överläggning
Ordföranden, Susanne Andersson (M), påtalar att lydelsen i, § 198, under rubriken
beslutsmotivering är felaktig.
Korrekt lydelse under rubriken beslutsmotivering i § 198: ”Efter utförd revidering ska det
framgå av riktlinjerna att pedagogisk lunch kan intas mot en kostnad på 32 kronor.”
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet och ett
tilläggsförslag från Susanne Andersson (M).
Ordföranden ställer proposition och finner bifall för arbetsutskottets beslutsförslag
med tilläggsförslaget från Susanne Andersson (M).

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-12-05
2. Direktjusterat protokoll daterat 2017-12-05.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/5

§ 227 Barn- och utbildningsnämndens
kontaktpersoner inom skolenheter och
förskoleeområden under mandatperioden
2015-2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Maria Boström-Lambrén (S) och Anna Johnsson (MP) som kontaktpolitiker för
Vuxenutbildningen/Introduktionsprogrammet, och
2. Utse Susanne Andersson (M) som kontaktpolitiker för skolenhet Tjörnarps skola, samt
3. Utse Camilla Kampf (M) som kontaktpolitiker för Förskoleområde 1-5 och pedagogisk
omsorg.

Ärendebeskrivning
Björn Andreasson (M) har avsagt sig sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.
Björn Andreasson (M) var kontaktperson på Skolenhet Tjörnarps skola och
Vuxenutbildningen/Introduktionsprogrammet.
Ny kontaktpolitiker behöver utses för Skolenhet Tjörnarps skola,
Vuxenutbildningen/Introduktionsprogrammet samt att det behövs en förstärkning på
Förskoleområde 1-5 och pedagogisk omsorg.

Överläggning
Ordföranden konstaterar att nya kontaktpolitiker behövs utses till
Vuxenutbildningen/Introduktionsprogrammet, skolenhet Tjörnarps skola och
Förskoleområde 1-5 och pedagogisk omsorg.
Ordföranden frågar om det föreligger några förslag och lämnar ordet fritt.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger fyra förslag på ledamöter som utses om
kontaktpolitiker.
Maria Boström-Lambrén (S) och Anna Johnsson (MP) som kontaktpolitiker för
Vuxenutbildningen/Introduktionsprogrammet.
Susanne Andersson (M) som kontaktpolitiker för skolenhet Tjörnarps skola.
Camilla Kampf (M) som kontaktpolitiker för Förskoleområde 1-5 och pedagogisk omsorg.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall för beslutsförslagen.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Kontaktpolitikerorganisation mandatperiod 2015-2018.pdf
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 (2017-11-07 BUN AU
§181).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/40

§ 228 Nybyggnation, Norra Rörums förskola
och pedagogisk omsorg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Hemställa till kommunstyrelsen att skyndsamt fortsätta projekteringen för förskola och
pedagogisk omsorg, tre avdelningar, med tillagningskök i Norra Rörum i enlighet
med förslag från HFAB som tas fram i samverkan med berörda verksamheter och
kökskonsult, och
2. Den tillkommande kostnaden för tillagningskök beräknas motsvara 125 tkr i årshyra,
vilket täcks av den besparing som kan göras genom att den dagliga
körningen/transportkostnaden från Tjörnarp till Norra Rörum helt kan tas bort, samt
3. Uppdra till sektorsledningen att komplettera tjänsteskrivelserna.

Ärendebeskrivning
VD för HFAB, Mikael Nordholm, förskolechef, Victoria Berntsson, och fastighetsstrateg,
Lars Frostemark, samt måltidschef, Eva Kullenberg, föredrar ärendet.
Höör fastighets AB, HFAB, har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bygga en ny
förskola och pedagogisk verksamhet anpassad för 50 barn. I uppdraget ingår även ny
utemiljö för förskola samt uppfräschning av idrottshall och omställning av befintlig förskola
till lägenheter. Tillkommande hyresökning för ovanstående får maximalt uppgå till 950 000
kr/år enligt kommunstyrelsens beslut.
Dåvarande VD för HFAB, Kristina Forslund, presenterade ett uppdraget för
kommunstyrelsen den 30 januari 2017 och för barn- och utbildningsnämnden den 6
februari 2017. Vid presentationen och senare när nämnden fick del av
kostnadsberäkningen framgick det att ett mottagningskök var planerat.
Vid fortsatt beredning av ärendet har sektorledningen uttryckt önskemål om ett
tillagningskök. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 23 oktober 2017
och beslutade:
”1. Invänta kökskonsultens förslag på typ av köksbyggnation vid nybyggnationen av
förskola och pedagogisk omsorg i Norra Rörum med hänsyn taget till det samlade
behovet för måltidsverksamheten i området Tjörnarp och Norra Rörum, och
2. Uppdra till Barn- och utbildningsnämndens ordförande att diskutera föreliggande
kostnadskalkyl med Höörs fastighets AB.”
VD för HFAB, Mikael Nordholm, har utarbetat en presentation där tillagningskök är
inkluderat. Merkostnaden för ett tillagningskök är beräknad till 125 tkr.
Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, har kompletterat ärendet med en tjänsteskrivelse
Justerande

Utdragsbestyrkande
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gällande kostnadsbilden för de tre lägenheterna som social sektor nyttjar.
Måltidschef, Eva Kullenberg, har upprättat en tjänsteskrivelse utifrån
måltidsverksamhetens perspektiv.
Beslutsmotivering
Tjänsteskrivelserna ska kompletteras med uppgift om kostnadseffektiviseringar och
kvalitetsaspekter.

Överläggning
VD för HFAB, Mikael Nordholm, presenterar sig och förklarar bakgrunden till ärendet.
Mikael Nordholm poängterar att ritningarna som nämnden tar del av idag är ett förslag
och att kostnadsbilden är ett tillägg på den redan befintliga hyran. Vidare påverkas den
föreslagna kostnadsbilden av vilka entreprenörer som lämnar anbud. Mikael Nordholm
förklarar att ärendet slutligen måste behandlas i kommunfullmäktige.
Förskolechef, Victoria Berntsson, förklarar att förslaget är fackligt samverkat och
förankrat.
Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, förklarar kostnadsbilden. Lars Frostemark informerar
om att kommunen fördelar, internt, hyreskostnaden. Lars Frostemark förklarar att
hyreskostnaden för den befintliga skolbyggnaden kommer att kvarstå vid nybyggnation
och erläggs till kontraktet löper ut. Lars Frostemark betonar att investeringskostnaden för
miljön på insidan bekostar barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron informerar om att utemiljön är inkluderad i
den nya framtagna kalkylen från HFAB.
Måltidschef, Eva Kullenberg, visar nämnden en powerpoint vid sittande bord. Eva
Kullenberg redogör för fördelarna med att bygga ett tillagningskök i Norra Rörum.
Ledamöterna diskuterar ärendet.
Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att uppdra till sektorsledningen att komplettera
tjänsteskrivelserna med uppgift om vad sektorn kan spara på kostnader och inköp av
bilar, frigöra personal från mathantering och kvalitetsaspekten med personal som följer
maten hela kedjan.
Beslutsordning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar ätt ärendet har ändrat karaktär
sedan ärendet behandlades i arbetsutskottet.
Förslag till beslut bör vara: Hemställa till kommunstyrelsen att skyndsamt fortsätta
projekteringen för förskola och pedagogisk omsorg, tre avdelningar, med tillagningskök i
Norra Rörum i enlighet med förslag från HFAB som tas fram i samverkan med berörda
verksamheter och kökskonsult. Den tillkommande kostnaden för tillagningskök beräknas
motsvara 125 tkr i årshyra, vilket täcks av den besparing som kan göras genom att den
dagliga körningen/transportkostnaden från Tjörnarp till Norra Rörum helt kan tas bort.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, ett från arbetsutskottet och ett
förslag till beslut från sektorsledningen samt ett tilläggsförslag från Maria BoströmLambrén (S).
Ordföranden ställer proposition och finner bifall för sektorsledningens beslutsförslag och
tilläggsförslaget från Maria Boström-Lambrén (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse rev 2017-12-11.docx
2. Meddelande från HFAB.pdf
3. Presentation Norra Rörums förskola skapad 2017-11-27.pptx
4. Tjänsteskrivelse L.F.docx
5. Tjänsteskrivelse.docx
6. Tjänsteskrivelse rev 2017-12-18 L.B.docx
7. Måltidsverksamhetens föredragning på BUNs sammanträde 2017-12-18.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/146

§ 229 Informationspunkt: Elevhälsans
organisation
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om elevhälsans organisation med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rektor, Catharina Pålsson, föredrar ärendet.
Rektorerna på skolenheterna önskar ansvara för en större delar av elevhälsan. Idag är
det endast specialpedagogerna som är underställd rektor men fr o m läsåret 2017/2018
vill rektorerna att även den medicinska och den psykosociala elevhälsan ska ingå i rektors
ansvar.
Sektorchef, Lisbeth Bonthron, har gett Catharina Pålsson i uppdrag att utreda frågan och
föreslå en ny organisation.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 2017-05-08, § 79, och beslutade:
1. Från och med läsåret 2017/2018 ansvarar rektor på respektive skola för de
medicinska- och de psykosociala delarna inom elevhälsan, och
2. Ärendet ska återrapporteras på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
2017-12-18.

Överläggning
Rektor, Catharina Pålsson, informerar om Centrala resursteamet, CRT, har inför läsåret
2017 2018 avvecklats och skolsköterska och skolkurator organiseras numera tillsammans
med skolans övriga elevhälsoteam av rektor. Kommunens skolpsykolog och talpedagog
är fortfarande centralt organiserade och leds av biträdande barn- och utbildningschef.
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, förtydligar hur organisationen såg ut
tidigare.
Catharina Pålsson redogör för delutvärdering av införandet av omorganisationen.
Catharina Pålsson informerar om det fortsatta arbetet och förklarar att under vårterminen
2018 kommer att ske två utvärderingar samt att personalgruppen framöver kommer
träffas 1 gång i månaden för att kollegialt stärka varandra.
Ledamöterna diskuterar bakgrunden till förändringen.

Beslutsunderlag
1. Delutvärdering av elevhälsans nya organisation.pdf
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §79).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/365

§ 230 Avveckling av kostnadsfria
pedagogiska luncher i skola och
fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Anta riktlinjer och prissättningen vid införandet av pedagogisk lunch i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.
Höörs kommun erbjuder kostnadsfria så kallade pedagogiska måltider. De pedagogiska
måltiderna är tänkt som ett erbjudande att som personal få kostnadsfri mat mot att
pedagogen äter tillsammans med eleverna i syfte att skapa en bra måltidssituation.
I många andra kommuner utgår emellertid en avgift om ca 25-30 kronor för de
pedagogiska måltiderna. Barn- och utbildningsnämnden behöver minska sina kostnader
med anledning av det rådande ekonomiska läget. I dagsläget uppskattar måltidsenheten
att kostnaderna för pedagogiska måltider i skola och fritidshem uppgår till ca 800 000
kr/år.
Risk- och konsekvensanalys har upprättats på alla skolenheter.
Sektorsledningen har utarbetat riktlinjer för de pedagogiska måltiderna. Riktlinjerna har
samverkats med berörda skolenheter och med de fackliga organisationerna. Priset för
pedagogisk lunch föreslås uppgå till 32 kr.

Överläggning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, förtydligar att bakgrunden till förslaget
är den ekonomiska situationen för kommunen. Cecilia Palmqvist, klargör att ärendet är
avgränsat endast till pedagogiska luncher och inte pedagogiska måltider.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Förslag på riktlinjer och kostnader vid införandet av pedagogiska måltider i Höörs
kommun rev 2017-12-11.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 (2017-12-05 BUN AU
§198).doc
4. Beslutsmall Prissättning för pedagogisk måltid för personal på Stenforsaskolan.doc
5. Regler för pedagogisk måltid Östra Göinge.doc
6. Ändrad prissättning pedagogiska måltider 2017 Östra Göinge.pdf
7. Förslag på riktlinjer och kostnader vid införandet av pedagogiska luncher i Höörs
Justerande

Utdragsbestyrkande
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kommun rev 2017-12-18.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016/330

§ 231

Driftsbudget 2018

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa driftsbudgeten för år 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonom, Anna Svensson, föredrar ärendet.
Det finns föreslagna budgetramar för samtliga nämnder och kommunfullmäktige
behandlade ramarna den 29 november 2017. Nämndernas budgetram är fördelad utifrån
de satsningar och besparingar som har framgått i budgetberedningens arbete.
Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget är utarbetad utifrån föreslagen budgetram
och kommunfullmäktiges mål samt nämndens antagna mål.

Överläggning
Ekonom, Anna Svensson, går igenom budgetskrivelsen. Anna Svensson betonar att
budgeten för år 2019 och år 2020 är uppskattat utfall.
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, går igenom nämndens mål
och informerar om att nytt för i år är att målen ska kopplas till aktiviteter.
Ordföranden, Susanne Andersson (M), informerar om att barn- och utbildningssektorn ska
under 2018 tillägna en dialogdag till nämndens mål.
Ledamöterna diskuterar målen och är eniga om att de beskriva effekterna i
budgetskrivelsen bör vara mer stringenta.
Mötet ajourneras kl. 20:44-21:08 för att möjliggöra diskussion och att
sektorsledningen reviderar budgetskrivelsen.
Cecilia Palmqvist redogör för den reviderade budgetskrivelsen.
Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att beskriva effekterna i budgetskrivelsen bör vara mer
stringenta.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet och ett
yrkande från Maria Boström-Lambrén (S).
Ordföranden ställer proposition och finner bifall för Maria Boström-Lambréns (S) yrkande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-18
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2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 (2017-12-05 BUN AU
§199).doc
3. BUN budgetskrivelse 2018 rev 2017-12-14.pdf
4. BUN budgetskrivelse 2018 rev vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 201712-18.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr BUN 2017/434

§ 232 Grundbelopp (Skolpeng) 2018 för
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och
grundsärskola samt
Introduktionsprogram
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Bidragsbelopp 2018 till enskilda verksamheter och fristående skolor samt Höörs
kommuns grundbelopp 2018 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, samt för introduktionsprogrammet fastställs i enlighet med
förslag.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag från ekonom Anna Svensson om bidragsbelopp 2018 till enskilda
verksamheter och fristående skolor samt Höörs kommun grundbelopp för 2018 som ska
utgå till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola
samt för introduktionsprogrammet.

Överläggning
Ekonom, Anna Svensson, går igenom grundbeloppet för år 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Beräkningsunderlag förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2018 rev 2017-1214.pdf
3. Beräkningsunderlag grundskola 2018 rev 2017-12-14.pdf
4. Beräkningsunderlag introduktionsprogrammet 2018 rev 2017-12-14.pdf
5. Sammanställning grundbelopp Höörs Kommun 2018 rev 2017-12-14.pdf
6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 (2017-12-05 BUN AU
§200).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr BUN 2017/448

§ 233 Beslutsattestanter inom barn- och
utbildningssektorns verksamhetsområde
2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden besluta
Beslutsattestanter och ersättare inom barn- och utbildningssektorns verksamhetsområden
år 2018 antas.

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna Svensson föredrar ärendet.
Förslag angående barn- och utbildningssektorns beslutsattestanter och deras ersättare
presenteras.
Se bifogad förteckning över vilka ansvar som anges samt vilka beslutsattestanter och
ersättare som gäller.
Beslutsmotivering
- Sektorschef Lisbeth Bonthron har generell beslutsattesträtt inom Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden, samt att Sektorschef utser beslutsattestanter
och ersättare fortlöpande inom Barn- och utbildningsnämndensverksamhetsområden via
delegering. Sektorschef ska alltid retroaktivt meddela Barn- och utbildningsnämndens AU
om ovan delegeringar samt att denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen.
- Ansvarig sektorsekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsordersför hela
Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. BUN attestanter 2018.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 (2017-12-05 BUN AU
§201).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Dnr BUN 2017/322

§ 234

Intern kontrollplan 2018

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Anta reviderad Intern kontrollplan för 2018, daterad 2017-12-11.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden antog, 2017-09-25, § 166, en Intern kontrollplan för 2018.
Vid nämndsammanträdet den 25 september 2017 informerade sektorledningen om att
Höörs kommun har utsett en arbetsgrupp som ska utarbeta en Intern kontrollplan. Syftet
är att den Interna kontrollplanen ska vara ett mer levande verktyg. Bitr. barn- och
utbildningschef, Cecilia Palmqvist, har varit med i arbetsgruppen och ett nytt förslag till
Intern kontrollplan för 2018 har utarbetats 2017-12-11.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Information om ärendet.docx
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-25 (2017-09-25 BUN §166).doc
Antagen Intern kontrollplan 2018.pdf
Förslag till Intern kontrollplan BUN 2018 rev. 2017-12-11.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-25 (2017-09-25 BUN §166).doc

_____
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Dnr BUN 2017/74

§ 235 Muntlig information: anmälan av
kränkningsärenden till skolhuvudmannen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Information om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.
Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande
behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev
upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.
Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de
åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.
Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.
Cecilia Palmqvist redovisar inkomna kränkningsärenden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/411

§ 236 Sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämnden och dess
arbetsutskott 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag om förenklad protokollföring utgår, och
2. Följande sammanträdesdagar fastställs för år 2018: 29 januari, 5 mars, 9 april, 7 maj,
18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december, och
3. Sammanträdena börjar kl. 18:00, samt
4. Dialogmöte vt 2018 för barn- och utbildningsnämndens ledamöter sker den 19 januari
mellan klockan 09:00-15:00.

Ärendebeskrivning
Inför varje verksamhetsår upprättar nämndsekreteraren ett förslag till mötesschema för
barn- och utbildningsnämnden.
Tidsschemat syftar till att skapa ett bra ärendeflöde. Särskild hänsyn måste tas till
kommunens ekonomiska rapporter och till budgetprocessen i kommunen.

Överläggning
Ordföranden, Susanne Andersson (M), upplyser om ett tillägg i tidsplanen. Den 19 januari
2018 ska det hållas ett dialogmöte.
Ledamöterna påtalar att två datum är felaktiga i tidsplanen. Ordförandeberedning den 12
februari 2018 kan inte hållas samma dag som arbetsutskottet. Vidare är ett
justeringstillfälle den 3 oktober 2018 långt ifrån nämndens sammanträde den 27 augusti.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse rev 2017-12-05.docx
2. BUN nämndsammanträden 2018 rev 2017-12-05.docx
3. BUNs tidsplan 2018 rev 2017-12-05.docx
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 (2017-12-05 BUN AU
§204).doc
_____
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Dnr BUN 2017/425

§ 237 Granskning av upphandling och avtal i
Höörs kommun 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Ställa sig bakom sektorsledningens yttrande, och
2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen för sammanställning.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
KPMG har på uppdrag av revisionen i Höörs kommun genomfört en granskning av
upphandling och avtal. KPMG har bedömt om styrelsen och nämnderna följer lagen om
offentlig upphandling, upphandlingspolicyn och riktlinjer. Vidare är syftet att bedöma om
styrelsen och nämnderna har tillräckliga rutiner och intern kontroll avseende upphandling
och avtal. Granskningen har skett av kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska
nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt stickprovsgranskning av kultur-och
fritidsnämnden.
Granskningsrapporten av upphandling och avtal i Höörs kommun utgör underlag för
revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Barn- och
utbildningschef behöver få delegation av nämnden att genomföra sektorsövergripande
inköp upp till visst förutbestämt belopp.
Rapporten påvisar att i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning framgår att
rätten att utse beslutsattestanter och ersättare har delegerats till barn- och
utbildningschefen. Tilldelningsbeslut i samordnad nämndövergripande upphandling som
inte avser upphandling av externa skolskjutsar, samt beslut att avbryta
nämndövergripande upphandlingar har delegerats arbetsutskottet. Detsamma gäller
tilldelningsbeslut om upphandlingar av externa skolskjutsar, samt beslut att avbryta
upphandlingar av skolskjutsar. KPMG konstaterar i rapporten att tydliggörande kring vilka
som får teckna övriga avtal inom nämndens ansvarsområde och inom vilka beloppsnivåer
framgår inte.
Barn- och utbildningsnämnden har som en konsekvens av granskningsrapporten beslutat
om förändringar och tydliggörande i sin delegationsordning.
Internkontrollplanen för 2018 innehåller ett moment för uppföljning som avser
avtalstrohet.
Kompetensutveckling kommer att ske under 2018 för tjänstemän med inköpsfunktion
inom sektorn.

Överläggning
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, redogör för ärendet bakgrund och förtydligar
att det är ett beslutsärende.
Lisbeth Bonthron redogör för sektorsledningens yttrande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse rev 2017-12-18.docx
2. Missiv granskning av upphandling och avtal i Höörs kommun.pdf
3. Granskningsrapport upphandling och avtal i Höörs kommun 2017.pdf
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 (2017-11-07 BUN AU
§186).doc
_____
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Dnr BUN 2016/18

§ 238 Informationspunkt: Köstatistik inom
förskoleverksamheten och
befolkingsutveckling 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om kö till förskoleplatser med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, informerar om kön till kommunens
förskoleplatser.

Överläggning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, klargör att samtliga barn fram till mars
2018 är erbjudna platser.
Lisbeth Bonthron informerar om att Höörs fastighets AB, HFAB, har meddelat att om
Munkars skola ska användas varaktigt behöver ventilationssystemet ses över.

Beslutsunderlag
1. Befolkningsprognos
2. Befolkningsprognos
3. Befolkningsprognos
4. Befolkningsprognos
5. Befolkningsprognos
6. Befolkningsprognos
ålder och kön.pdf
7. Befolkningsprognos
_____

Justerande

per
per
per
per
per
per

månad
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månad
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månad
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förskoleåldern
förskoleåldern
förskoleåldern
förskoleåldern
förskoleåldern
förskoleåldern

2017
2017
2017
2017
2017
2017

-

Månadsuppföljning.pdf
Årsuppföljning.pdf
Lisbeths aug.pdf
Lisbeths sep.pdf
Månadsuppföljning.pdf
Månadsuppföljning fördelad på

per månad förskoleåldern 2017 - Lisbeth oktober 2017.pdf
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Dnr BUN 2017/405

§ 239 Informationspunkt: aktuella frågor
inom Barn- och utbildningssektorn
december 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga information om aktuella frågor inom Barn- och utbildningssektorn för december
år 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorsledningen informerar om aktuella frågor inom Barn- och utbildningssektorn för
december år 2017.

Överläggning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, informerar om budgetläget och hur den
ekonomiska situationen påverkar barn- och utbildningssektorn i praktiken.
- Svårt att rekrytera förskolelärare till Ärlan.
- En förskolechef har sagt upp sig och ny rekrytering kommer påbörjas under 2018.
- Rektorerna förbereder en föredragning av kunskapsresultaten till nämndens
sammanträde i januari 2018.
- Ordförande, Susanne Andersson (M), informerar om att det pågår en översyn av
rektorernas ansvarsområde med syfte att flytta över fastighetsansvar till annan sektor.
Vidare pågår en liknande översyn för förskolechefernas ansvarsområde med
förhoppningen att flytta över ansvaret för köket samt dess personal till
Måltidsverksamheten.
_____
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Dnr BUN 2017/104

§ 240 Arvodesreglemente 2017-2018:
Anmälan av deltagande i förrättningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om anmälan av deltagande i förrättningar med godkännande till
handlingarna och låta arvode utgå för deltagandet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, att anta Arvodesreglemente gällande
2017-2018.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-03, § 70:
”1. Följande aktiviteter skall vara arvodesberättigade år 2017:
- Deltagande i möte med skolråd, möte med föräldraföreningar och möten som
föräldraföreningar kallar till, möte med rektor och skolledning, möten kallade av
skolledning, fackliga kallelser, övriga av kommunen kallade möten som berör nämndens
verksamhetsområde, vid krishändelser, budgetberedningsarbete, kontaktpolitikeruppdrag
och dialogmöten.
- Deltagande i SkL:s genomlysning den 2017-04-18,
- Deltagande i eventet med den nationella samordnaren, Cecilia Grefve, den 2017-04-04,
och
2. Delegera attesträtten till 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden i ordförandes
frånvaro, och
3. Delegera beslutanderätten till 1:e vice ordföranden i brådskande fall avseende vilka
aktiviteter som ska vara arvoderade, samt
4. Förrättningslistorna skall sammanställas anmälas till varje nämndsammanträde.”
Bifogade förrättningslistor anmäls för nämndens godkännande.

Överläggning
Ledamoten, Maria Boström-Lambrén (S), anmäler deltagande i Skånes kommuner och
Landsting konferens, Plug In.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc
2. Arvodesreglemente 2017-2018 - Antaget.docx
Justerande
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3. Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-03 (2017-04-03 BUN §70).doc
4. Anmälda förrättningslistor till BUN 2017-12-18.pdf
_____
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Dnr BUN 2017/51

§ 241

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa
beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva
eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande:
Redovisning av förskolechefs/rektors/sektorschefens delegationsbeslut anställningar och
avgångar under december 2017.
Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade december
2017, Dnr BUN 2017/1.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut
rapporterade december2017, Dnr BUN 2017/3.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut
rapporterade december 2017, Dnr BUN 2017/2
Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog,
beslut rapporterade december 2017, Dnr FSK 2017/1.
Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, beslut
rapporterade december 2017, BUN 2017/192.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B december 2017.docx
2. Redovisning av delegeringsbeslut C.P december 2017.docx

_____
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Dnr BUN 2017/50

§ 242 Redovisning av inkomna skrivelser och
protokoll
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga redovisningen av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:
1. Skolinspektionen, Anmälan gällande elevers skolsituation vid Sätoftaskolan i Höörs
kommun, BUN 2017/452.
2. Skolverket, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2017/2018,
BUN 2017/53.
3. Skolverket, Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2017/2018, BUN 2017/313.
4. Skolverket, Insatsbidrag för nyanlända elevers lärande för 2017/2018, BUN 2017/243.
5. Skolverket, Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier,
BUN 2017/174.
6. Skolverket, Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för 2017/2018, BUN
2017/315.
7. Skolverket, Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017, BUN 2016/384.
8. Skolverket, Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för
2017, BUN 2016/383.
9. Skolverket, Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2017, BUN 2016/308.
10. Skolverket, Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår 2016/2017,
BUN 2016/14.
11. Kommunfullmäktige, 2017-10-25, § 154, Anmälningar.
12. Kommunfullmäktige, 2017-11-29, § 169, Ändrad taxa för kopiering av offentliga
handlingar.
13. Kommunfullmäktige, 2017-11-29, § 171, Fyllnadsval.
14. Kommunfullmäktige, 2017-11-29, § 165, Budget 2018 VEP 2019-2022, driftsbudget.
15. Kommunstyrelsen, 2017-11-13, § 291, Tidplan – Budget 2019 VEP 2020-2021.
16. Kommunstyrelsen, 2017-11-13, § 292,Uppföljning av intern kontrollplan 2016.
17. Kommunstyrelsen, 2017-12-04, § 310, Ekonomisk uppföljning avseende oktober 2017
med prognos.
Justerande
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18. Kommunstyrelsen, 2017-12-04, § 315, Inköpspolicy för Höörs kommun.
19. Kommunstyrelsen, 2017-12-04, § 312, Tidplan för ekonomisk uppföljning 2018.
20. Miljö- och byggmyndigheten, 2017-11-17, Kontrollrapport, BUN 2017/325.
21. Miljö- och byggmyndigheten, 2017-11-20, Beslut om föreläggande enligt
livsmedelslagen, BUN 2017/325.
22. Miljö- och byggmyndigheten, 2017-11-28, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll,
BUN 2017/325.

Överläggning
Maria Boström-Lambrén (S) informerar om Jämställdhetsstrategi för SkåneLänsstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Jämställdhetsstrategi för Skåne- Länsstyrelsen 2016
2. SÖSAM 171204
3. SÖSAM 17-12-12
4. Information.docx
_____
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