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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Måndagen den 5 mars 2018 kl 18:00–21:00

Kallade ledamöter

Susanne Andersson (M), Ordförande
Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande
Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande
Camilla Kampf (M)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Per-Olov Henriksson (S)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)

För kännedom

Caroline Jelkander (M)
Morgan Karlsson (M)
Hans Erik Johansson (KD)
Hans Larsson (S)
Lena Mårtensson (S)
Anna Johnsson (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Helena Ohlson (SD)
Jennie Svensson (SD)

Välkomna
Susanne Andersson
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop
ordförande

2

Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna
ärenden
ordförande

3

Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering
ordförande

4

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-12-18
ordförande

Tid

Dnr

BUN 2017/37
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

5

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-29
ordförande

BUN 2017/449

6

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll
2018-02-12
ordförande

BUN 2018/2

7

Fördjupad analys av bokslutet 2017
ekonom Anna Svensson

BUN 2018/11

8

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019
barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron och ekonom
Anna Svensson

BUN 2017/320

9

Klass-och gruppstruktur läsåret 2018-2019
barn och- utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2018/102

10

Bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor
ekonom Anna Svensson

BUN 2018/100

11

Handlingsplan med anledning av enkät om systematiskt
arbetsmiljöarbete
Leif Henriksson

BUN 2018/4

12

Revidering av Delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden - revideringar
utredare Leif Henriksson

BUN 2015/186

13

Remiss översiktsplan för Höörs kommun
utredare Leif Henriksson

BUN 2018/45

14

Ansökan om etablering av fristående förskola
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/472

15

Kunskapsresultat Ht 2017
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/310

16

Aktuella frågor inom Barn- och utbildningssektorn januari
2018
barn och- utbildningschef Lisbeth Bonthron och bitr. barnoch utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2018/64

17

Anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2018/18
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

18

Deltagande i förrättningar
ordförande

BUN 2017/104

19

Redovisning av delegeringsärenden till Barn- och
utbildningsnämnden 2017
barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2017/51

20

Redovisning av delegeringsärenden till Barn- och
utbildningsnämnden 2018

BUN 2018/70

21

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll mars 2018
barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2018/71

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28

4 (26)
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering gav närvaro.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28

5 (26)
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2

Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes, och
2. Extra anmälda ärenden till kvällens sammanträde behandlas under egen punkt.

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslistan. Kallelse med föredragningslista till
kvällens möte är publicerad på Meetings+.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28

6 (26)
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3

Val av Justerare och tidpunkt för
protokollets justering

Ärendebeskrivning
Val av juterare till mötets protokoll.
Camilla Kampf (M) är nästa i turordning för justering.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28

7 (26)
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Dnr BUN 2017/37

4

Barn- och utbildningsnämndens protokoll
2017-12-18

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga protokoll från
nämndens sammanträde 2017-12-18 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från nämndens sammanträde 2017-12-18.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-12-18.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2017/449

5

Barn- och utbildningsnämndens protokoll
2018-01-29

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga protokoll från
nämndens sammanträde 2018-01-29 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från nämndens sammanträde 2018-01-29 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2018-01-29.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28

9 (26)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/2

6

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskotts protokoll 2018-02-12

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2018-02-12 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll från mötet den 12
februari 2018.

Beslutsunderlag
1. Protokoll BUNau 2018-02-12
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28

10 (26)
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Dnr BUN 2018/11

7

Fördjupad analys av bokslutet 2017

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna den fördjupade
analysen av ekonomin.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-01-29, § 8, uppdrog till sektorledningen att utarbeta
en fördjupad analys av nämndens bokslut. I analysen har prognosen som gjordes i
oktober jämförts med bokslutet. Analysen är gjord på verksamhets nivå och redovisas
med belopp avvikande mot prognosen samt vad det beror på. Analysen påvisar inte
förändringar mellan budget och bokslut.
Ekonom, Anna Svensson går igenom avvikelserna i bokslutet verksamhet för verksamhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. BUN prognos mot bokslut djupanalys.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2017/320

8

Barn- och utbildningsnämndens budget
2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
1. Budgetskrivelsen antas
2. Budgetskrivelsen överlämnas till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, och ekonom, Anna Svensson, föredrar
ärendet.
Budgetunderlag har tagits fram med utgångspunkt i verksamhetsberättelser och
årsbokslut för 2017 samt fastställda ramar för barn- och utbildningsnämnden.
Verksamhetsförändringar till följd av ändrade krav såsom lagstiftning har inkluderats.
Planerade förändringar och dess ekonomiska effekter framgår av skrivelsen. Ekonomiska
konsekvenser samt konsekvenser för verksamheten har bedömts.
På grund av att byggnationer blivit senarelagda behöver nämnden lämna en begäran till
budgetberedningen för omdisponering av investeringsmedel 2019-2022.
Budgetskrivelsens form följer ekonomikontorets framtagna mallar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Budgetskrivelse BUN 2019-2021 2018-02-08.docx
3. Tidplan Budget 2019-2021B.docx
4. Specificering vissa statsbidrag för kommuner 2017 till 2020.pdf
5. Sveriges kommuner och Landsting cirkulär nr 1746.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/102

9

Klass-och gruppstruktur läsåret 20182019

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt sektorsledningen att ta fram
konsekvensbeskrivning utifrån följande riktvärden, att redovisa för BUN i april.
a) Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan fastställs att i genomsnitt uppgå till
5,9.
b) Antal elever per klass i grundskolans åk F-9 fastställs att i normalfallet uppgå till
mellan 24 och 28 elever.
c) Antal inskrivna elever per årsarbetare i fritidshemmen fastställs att i genomsnitt
uppgå till 26 elever.
d) Rektor och förskolechef ansvarar för att pedagogiska hänsyn tas till gruppers och
klassers organisation baserat på ålder, elevgruppers sammansättning och stödbehov
samt vistelsetid.
e)

Organisationsförändringen ska ske under två läsår med start höstterminen 2018.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
I syfte att skapa förutsättningar för en organisation inom Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde som motsvarar av kommunfullmäktige beslutade budgetramar för
åren 2018 – 2020 behöver riktvärden fastställas avseende grupp- och klasstorlekar. Totalt
måste barn- och utbildningsnämnden för perioden 2018-2020 göra besparingar
motsvarande ca 21 mkr, vilket motsvarar drygt fem procent, jämfört med budgetramen för
2017.
Grupp och klasstorlekar 2016/2017:
a)

Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan uppgick till 4,9.

b)

Antal elever per klass i grundskolans åk F-9 uppgick till mellan 21 elever.

c)

Antal inskrivna elever per årsarbetare i fritidshemmen uppgick till 24,6 elever.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tjänsteskrivelse.docx
Sammanställning för samtliga skolor 2018.pdf
Budgetskrivelse BUN 2019-2021.docx
BUN bokslut förklaring 2017.docx
BUN 2017 Verksamhetsberättelse 20180126.docx
Tjänsteskrivelse rev 2018-02-08.docx

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/100

10

Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att bidraget till huvudmän
för fristående gymnasieskolor för nationella program ska följa riksprislistan 2018 samt att
särskilda varianter ska följa skolindexuppräknad prislista för särskilda varianter.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun är enligt gymnasieförordningen 13 kap samt skollagen 16 kap §§ 52-55
skyldig att årligen fatta beslut om bidrag till huvudmännen för elever vid fristående
gymnasieskolor.
Då Höörs kommun inte bedriver gymnasieskola med nationella program beslutar
Skolverket om det belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman, även
kallat riksprislistan.
Utbildningar av särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av
det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella
programmet. Belopp för särskilda varianter räknas upp med beslutat skolindex årligen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Skolindex 2018.pdf
3. Riksprislistan 2018.pdf
4. Grundbelopp särskilda varianter 2018 rev 180220.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/4

11

Handlingsplan med anledning av enkät
om systematiskt arbetsmiljöarbete

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att anta föreslagna
åtgärder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i sektorn.

Ärendebeskrivning
Personalkontoret genomförde under hösten 2017 en enkätundersökning av
arbetsmiljöarbetet i Höörs kommun. I vår sektor genomfördes undersökningen till 25
stycken arbetslag som gruppvis besvarade enkäten. Enkäten innehåller 36 frågor
inklusive följdfrågor.
Med utgångspunkt från resultatet ska en handlingsplan göras för att förbättra de delar av
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som inte fungerar tillfredsställande.
Enkätresultatet visar på behov av förbättringsarbete gällande i huvudsak tre områden.
1. Säkerställa att samverkansgrupper finns på alla arbetsplatser
2. Öka kunskapen om arbetsmiljöpolicyn.
3. Förbättra introduktion för nyanställda.
För att förbättra arbetet föreslås att:
a) En kartläggning görs av vilka arbetsplatser som saknar samverkansgrupper och att
ansvarig chef tillsammans med de fackliga organisationerna får i uppdrag att bilda
samverkansgrupper.
b) Chefer och arbetsledare informerar minst en gång per termin på arbetsplatsmöten om
kommunens arbetsmiljöpolicy.
c) Sektorn ges i uppdrag att i samarbete med personalkontoret ta fram en gemensam
checklista och information för nyanställda.
Avrapportering om förbättringsarbetet och genomförandet av handlingsplanen redovisas
till barn- och utbildningsnämnden i oktober 2018.

Beslutsunderlag
1. Uppföljning av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM)2017(BUN).pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2015/186

12

Revidering av Delegationsordning för
barn- och utbildningsnämnden revideringar

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att delegera till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om bestridande av beslut gällande
sektorns kontroll av barnomsorgsavgifter.

Ärendebeskrivning
På arbetsutskottets sammanträde den 15 januari 2018 diskuterades möjligheten att
delegera ärandet om överklagade av fakturor till arbetsutskottet. Ett förslag om delegering
föreligger från barn- och utbildningssektorn.

Beslutsunderlag
1. Förslag delegationsordning delegering av BO-avgift till arbetsutskottet.docx
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/45

13

Remiss översiktsplan för Höörs kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslag till Översiktsplan för Höörs
kommun.

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som gäller hela kommunen.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Synpunkter på Översiktsplanen kan lämnas till kommunstyrelsen senast till den 23 mars.
Översiktsplanen består av två delar, Utvecklingsdelen och Hänsynsdelen.
Utvecklingsdelen innehåller målbild, utvecklingsstrategi och förändringsförslag
tillsammans med markanvändningskarta. I utvecklingsdelen lyfter Höörs kommun fram de
teman som är i särskilt fokus för kommunens utveckling. Hänsynsdelen ger en samlad
bild av de förutsättningar och allmänna intressen som finns att ta hänsyn till vid
förändringar och utveckling.
Höör översiktplan har arbetats fram i etapper och planen har tidigare varit föremål för
samråd.
Vid senaste samrådsförfarandet hade barn- och utbildningsnämnden synpunkter på att
planen ägnade lite utrymme åt frågor som rörde barn- och utbildningssektorns
ansvarsområden. I en kommentar från samrådsredogörelsen anges att:
Kommunen har parallellt med översiktsplanearbetet inlett ett strategiskt
lokalförsörjningsarbete, där barn- och utbildningsnämndens verksamhet och lokalbehov
har varit tongivande. Detta har gjort avtryck i planen genom ett eget avsnitt om plats för
kommunal service som pekar ut möjliga lokaliseringar för förskolor och skolor m. Behovet
av lokaler för förskola och skola har samtidigt också hanterats genom planen för
Ringsjöbandet, detaljplan för utbyggnad av Sätoftaskolan och påbörjade planuppdrag för
Maglehill och kv Tigern.
I förslaget till ny Översiktplan beskrivs skola och förskola i två avsnitt.
I Utvecklingsdelen kapitel 2.4 ”Plats för kommunal service” beskrivs behovet av nya
lokaler i takt med att antalet barn och unga ökar. Här nämns:
- förtätning av skolområde Enebackeskolan
- behov av nya lokaler för Vuxenundervisning med IM integrerat i vanlig
kvartersbebyggelse, t.ex. vid Västra Stationsområdet.
- nya skol- och förskolelokaler vid Maglehill
- förskolelokaler med sex avdelningar vid Tjura sjö

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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- förskolelokal Björkgatan
- etableringen av Fogdaröds förskola
I texten beskrivs också att behov av säkra trafikförhållanden vid skolorna och möjligheten
att cykla till skolan. Att anlägga skolor i anslutningen till tågstationen anses positivt
eftersom det underlättar föräldrarnas pendlande.
I Hänsynsdelen beskrivs utbudet av förskolor och skolor i kapitel 2.5 ”Utbildning, omsorg
och vård”. Här sägs att Höörs kommun är inne i ett expansivt skede när det gäller
utbyggandet av anläggningar för förskolor och skolor. För övrigt är kapitlet en redovisning
av befintliga förskolor, skolor och studiemöjligheter för Höör gymnasieungdomar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kungörelse om utställning av översiktsplan.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2017/472

14
_____

Ansökan om etablering av fristående
förskola

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2017/310

15

Kunskapsresultat Ht 2017

Ärendebeskrivning
Rektorerna, Anna Sjöbeck och Susanne Thomasson, har sammanställt kunskapsresultat
för årskurs 9 Ht 2017. Ärendet har tidigare behandlats av nämnden 29 januari 2918 då
man beslutade att hänskjuta ärendet till sammanträdet i mars 2018.

Beslutsunderlag
1. Betygsstatistik LGR11 Inkl överflyttade betyg fr tidigare perioder daterad 2018-01-09
2. Betygsstatistik LGR11 exls överflyttade betyg daterad 2018-01-09
3. Åk 9 ht 17.docx
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-15 (2018-01-15 BUN AU
§11).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/64

16

Aktuella frågor inom Barn- och
utbildningssektorn januari 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga information om aktuella frågor inom Barn- och utbildningssektorn för januari 2018
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorsledningen informerar om aktuella frågor inom Barn- och utbildningssektorn för
januari 2018

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/18

17

Anmälan av kränkningsärenden till
skolhuvudmannen

Ärendebeskrivning
Redovisning till barn- och utbildningsnämnden av kränkningsärenden
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.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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Dnr BUN 2017/104

18

Deltagande i förrättningar

Förslag till 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.
Redovisning om deltagande

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige, 2017-02-28, §26.
2. Arvodesreglemente 2017-2018.
3. Barn- och utbildningsnämnden, 2017-04-03, § 70.
4. Förrättningslistor anmälda till BUN i mars 2018.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr BUN 2017/51

19

Redovisning av delegeringsärenden till
Barn- och utbildningsnämnden 2017

Förslag till 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 januari 2018.
Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade december
2017, Dnr BUN 2017/1 och inga delegeringsbeslut rapporterade i januari 2018, BUN
2018/65.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut
rapporterade december 2017, Dnr BUN 2017/3, och inga delegeringsbeslut rapporterade i
januari 2018, BUN 2018/66.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut
rapporterade december 2017, Dnr BUN 2017/2, och inga delegeringsbeslut rapporterade i
januari 2018, BUN 2018/67.
Redovisning av delegationsbeslut från förskolan, beslut rapporterade december 2017,
Dnr FSK 2017/1 och inga delegeringsbeslut rapporterade i januari 2018, BUN 2018/01.
Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, beslut
rapporterade december 2017, BUN 2017/192 och inga delegeringsbeslut rapporterade i
januari 2018, BUN 2018/68.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Redovisning
Redovisning
Redovisning
Redovisning
Redovisning
Redovisning
Redovisning

av
av
av
av
av
av
av

delegationsbeslut
delegationsbeslut
delegationsbeslut
delegationsbeslut
delegationsbeslut
delegationsbeslut
delegationsbeslut

april 2017 från ekonom A.S.docx
maj 2017 från ekonom A.S.docx
juni 2017 från ekonom A.S.docx
juli 2017 från ekonom A.S.docx
augusti 2017 från ekonom A.S.docx
september 2017 från ekonom A.S.docx
oktober 2017 från ekonom A.S.docx

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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8. Redovisning av delegationsbeslut november 2017 från ekonom A.S.docx
9. Redovisning av delegationsbeslut december 2017 från ekonom A.S.docx

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/70

20

Redovisning av delegeringsärenden till
Barn- och utbildningsnämnden 2018

Förslag till 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 februari 2018.
Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade februari 2017,
BUN 2018/65.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, beslut rapporterade december
2017, Dnr BUN 2017/3, och inga delegeringsbeslut rapporterade i februari 2018, BUN
2018/66.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga
delegeringsbeslut rapporterade i februari 2018, BUN 2018/67.
Redovisning av delegationsbeslut från förskolan, inga delegeringsbeslut rapporterade i
januari 2018, BUN 2018/01.
Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, inga
delegeringsbeslut rapporterade i februari 2018, BUN 2018/68.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B februari 2018
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-02-28
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Dnr BUN 2018/71

21

Redovisning av inkomna skrivelser och
protokoll mars 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga redovisningen av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:
1. Protokoll SÖSAM 2018-01-18
2. Protokoll SÖSAM 2018-02-15
3. Kommunfullmäktige § 10 2018: HFAB tillåts bygga förskolla och pedagogisk
verksamhet i Norra Rörum för >20 mnkr men max 25 mnkr. Hyreshöjning ska rymmas
inom BUNs budgetram.
4 Skolverket 188281: Statsbidrag beviljas för utbildning som kombinerade med
traineejobb, 250 000 kr.
5. Skolverket 180209: Höörs kommun erhåller plats på utbildning för språk-, läs- och
skrivutvecklare (inkl resebidrag)
6 Skolverket 180213: Statsbidrag beviljas för läxhjälp mm utanför skoltid, 422 000 kr.
7. Skolverket 180213: Ändring av fasställda bidragsramar för maxtaxa inom förskola och
fritidshem, 4 180 840 kr.
8. kolinspektionen 180130: Inspektionen avslutar ärende 41-217:9641, lämnat till Höörs
kommuns klagomålshantering
9. kolinspektionen 180130: Inspektionen avslutar ärende 41-217:9641, lämnat till Höörs
kommuns klagomålshantering
_____

